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Akár wellnessközpont is létesülhet itt…

Folytatódik a komáromi
Öregvár felújítása

A múlt év folyamán sok-sok ármánykodás mellett és annak ellenére sikeresen
befejeződött a komáromi erődrendszerben található Újvár kaszárnyaépülete
állagmegőrzésének egyik legfontosabb munkálata, a tetőszerkezet megújítása.
A városvezetés megkezdte a tárgyalásokat annak érdekében, hogy folytatódhasson a felújítás és a főépület mellett az oldalszárnyak tetőzete is megújulhasson.
Minderről Stubendek László polgármester tájékoztatta lapunkat.
– A közeljövőben az utóbbi idők
egyik legnagyobb beruházására
kerülhet sor, ugyanis Komárom
képviselőtestülete jóváhagyta,
hogy a Stará pevnosť Kft. a
már felújított tetőzet egy része
alatt kialakítson egy nyelvszakos magánóvodát. Ennek ellenében vállalta, hogy a számára szükséges épületrész teljes
rekonstrukcióját elvégezteti,
vagyis a külső homlokzaton kívül a belső tér talajfelújítását, a
teljes mérnöki hálózat cseréjét,
úgy hogy valamennyi nyílás-

zárót lecseréli a Műemlékvédelmi Felügyelet útmutatásai
alapján – újságolta lapunknak
Komárom polgármestere, aki
nem titkolta, hogy egyelőre
nagy talány, miképp lehetne
gazdaságossá, turisztikai szempontból vonzóvá fejleszteni a
vár épületeit. – Egyelőre elméleti szinten, de már az az ötlet
is megvalósulni látszik, hogy
idővel a Műemlékvédelmi Hivatal előzetes beleegyezésével
a fürdő egy része is beköltözzön a vár területére. Az elkép-

Fabó Tibor életműdíjat kapott

A Magyar Színházak 28. Kisvárdai Fesztiválján, ezen a rangos, kilenc napig tartó teátrumi seregszemlén idén huszonöt
előadást és egy gálaműsort láthatott a közönség. Bár a Komáromi Jókai Színház ezúttal nem szerepelt a fesztiválon, ám
Fabó Tibor, színházunk művésze ugyanitt életműdíjat kapott.
Mivel Fabó egyéb színházi elfoglaltságai miatt nem vett részt
a gálán, a díjat később veszi át.
A rozsnyói születésű színművész szülővárosában érettségizett 1982-ben, majd a komáromi Magyar Területi Színház
tagja lett. 1986 és 2001 kötött
Kassán a Thália Színpad, illetve a Kassai Thália Színház
művésze, miközben színészdiplomát szerzett a pozsonyi
Szépművészeti Főiskolán.

1992 és 1995 között kassai
színházának művészeti vezetője, majd 1996 és 1999 között
az igazgatója volt. 2001-től
a Komáromi Jókai Színház
művésze. Munkásságát az
életműdíj mellett Jászai-díjjal
(2005), Színészrobot díjjal és
a Ferenczi Anna-díjjal (2014)
jutalmazták.

Engedély nélkül a volán mögött

A rendőrség motorizált egysége rutinellenőrzést tartott Komáromban, melynek során megállítottak egy személygépkocsit. Tekintettel arra, hogy az autó vezetője nem tudta
felmutatni jogosítványát, utánanéztek a nyilvántartásban,
és kiderült, hogy a 24 éves sofőrt jogerősen 20 hónapra eltiltották mindenfélte gépjármű vezetésétől. A rendőrség közlekedési felügyelete bűnvádi eljárást kezdeményez a sofőr
ellen, hivatalos határozat be nem tartása vétségéért.

zelések szerint itt létrehozandó
wellnessközpont megnövelhetné a fürdő a téli üzemeltetési
kapacitását. Ezek természetesen
távlati tervek. Ami viszont a közeljövőt illeti, hamarosan befejeződik a kaszárnyaépület homlokzatának felújítása, amelyet a
Pro Castello nonprofit szervezet
finanszíroz és annak eredetiségre való törekvését Csütörtöki
András restaurátor és szobrászművész felügyeli. Nem kis feladatról van szó, hiszen ennek a
felújításnak a költsége eléri a 20
ezer eurót, amely tartalmazza a
kivitelezés mellett a teljes régészeti feltárás dokumentációját.
A közeljövőben az óvoda falrésze mellett az öregvár egyik falrésze is megújul – fejezte be a
tájékoztatást Stubendek László
mérnök.

Németh István felvétele

A gyógyszercégeknek színt kell vallaniuk
arra vonatkozóan, kiket támogattak

Mellékhatások tekintetében …

Július 30-ig minden gyógyszercégnek nyilvánosságra kell hoznia, melyik orvost, egészségügyi
intézményt, illetve gyógyszertárat támogatta, milyen célból és mekkora összeggel. Igaz, azzal
kapcsolatban már eddig is színt kellett vallaniuk, milyen összegeket fordítottak orvosok továbbképzésére, konferenciáztatásra, illetve kórházak támogatására, ám azt eddig nem lehetett
tudni, hogy ki mennyit kapott.
A nyilvánosságra hozatalt tő legtöbbet kell tudnia a hatás- az orvost a gyógyszercégek inkövetően a beteg esetleg rá- mechanizmusról, a lehetséges kább továbbképzésnek álcázott
kérdezhet az orvosánál, miért mellékhatásokról és egyéb fon- üdülésre viszik, s itt már felmeéppen az őt támogató cég ál- tos körülményekről, amihez rülhet a korrupció gyanúja is,
tal gyártott gyógyszert írja fel. természetszerűleg nem mindig annál is inkább, mert ezeknek
Viszont a másik oldalon azt elegendő csak a mellékelt le- a költségeit közvetlenül, vagy
is tudni kell, hogy az orvosok írás. S ugyancsak fontos az is, közvetve a betegek fizetik meg.
minden szempontból nélkülöz- hogy a gyártók értesüljenek az Tény, hogy a nagyobb nyilváhetetlen továbbképzése egyéb orvosok gyógyszerek alkalma- nosság tisztább, átláthatóbb
módon sajnos nincs megoldva, zásával kapcsolatos tapasztala- helyzetet teremthet ezen a téren
viszont egy bonyolult készít- tairól, megfigyeléseiről. A má- is, ez pedig azoknak kedvez,
mény esetében, mint amilyen a sik oldalon viszont tény, hogy akiknek nincs semmilyen tagyógyszer, az orvosnak a lehe- előfordulnak esetek, amikor kargatnivalójuk.

Országomat egy lóért, cégemet két euróért

Karrier szlovák módra

Sok van, mi égen s földön csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb, mondotta Szophoklész, bár ő bizonyára nem Robert Kaliňák bámulatos üzleti érzékére gondolt. Az Aktuality.sk
hírportál értesülései szerint a Smer alelnöke, s nem mellesleg belügyminiszter Kaliňákot nemcsak hogy üzleti kapcsolat fűzi az adócsalással vádolt Ladislav Bašternákhoz, hanem emellett
zseniális üzleti érzéke is van.
Mert ugyan mi másnak minősít- nem akkora balek ő, mint ahogy belügyminisztériumba, vezető
hetnénk azt, hogy valaki két eu- azt a naiv, bérből és fizetésből beosztásba, melyet nem mellesróért vesz meg egy 37 ezer eurót élő adófizető első pillanatban leg kifejezetten neki kreáltak.
érő vállalkozást. Ezt a bomba- gondolhatná. A sors(?) ugyanis Először a belügy állami főtaüzletet nem egyedül kötötte, kárpótolta ezért az előnytelen nácsadója, majd vagyonkezelési
nem mással, mint volt pénzügy- bizniszért, méghozzá oly mó- osztályának vezérigazgatója lett,
miniszterünkkel együtt vették don, ahogy a giccses filmek- s egyáltalán nem szokványos
meg a FoRest Kft-t. S mielőtt ben szokás. Az történt ugyanis, módon magas rendőri rangot is
még sajnálnánk az eladót, Ro- hogy cégének elvesztése után kapott, illetve beosztásából adóbert Pintért, amiért elkótyave- csodálatos módon beindult a dóan több millió eurós szerződétyélte a vagyonát, tegyük gyor- karrierje. Az üzletkötést köve- sek megkötésével és aláírásával
san hozzá, minden bizonnyal tően felvették ezt a jóembert a bízták meg. S mielőtt még valaki

kétségbe vonná, hogy jó helyen
van-e ez a hatáskör egy olyan
ember kezében, aki így elkótyavetyélte a saját cégét, nézzünk
inkább a dolgok mögé, vajon
tényleg olyan rossz üzletet kötött
volna...
S mindezek fényében Kaliňák
és a kormánykoalíció még mindig nem érti, miért is kellene a
belügyminiszternek lemondania. Igazán, miért is?…
-zsu-

Rajtol
a Komáromi
Ógyalla méltón emlékezett Konkoly-Thege Miklósra Kulturális
Már több, mint egy évtizede az ógyallai római katolikus
Nyár!
plébániatemplom névadója, Szent László búcsúnapja
a város nyári kulturális rendezvénysorozatának nyitónapja. Az ünnepséget ezúttal is a város szülötte, Konkoly-Thege Miklós szobrának megkoszorúzása nyitotta, amit halálának centenáriuma is időszerűvé tett.
A város szülötte soha nem
felejtette el ezt a vidéket.
1869-ben ógyallai birtokán
csillagvizsgálót építtetett,
amelyet az évek során nemzetközi hírű obszervatóriummá bővített. Megfigyelései 1871-ben kezdődtek.
Leginkább a meteorok és
üstökösök kutatása során ért
el jelentősebb eredményeket, de foglalkozott bolygók

észlelésével és spektroszkópiás (színképelemzéses)
vizsgálatokkal is. A csillagászat műszaki oldala sem
hagyta hidegen, több távcsövet, spektroszkópot is
tervezett, illetve készített.
A koszorúzás után a városi művelődési házban ünnepi testületi ülésre került
sor, amelyen részt vettek a
magyarországi Pápa város

Pápa város polgármestere, dr. Áldozó Tamás és Žlutice polgármestere, Václav Slavík is beírta nevét Ógyalla emlékkönyvébe.

közgyűlésének tagjai dr.
Áldozó Tamás polgármester
vezetésével és a csehorszá
gi Žlutice polgármestere.

Az ünnepi ülésen adták át
Ógyalla város díjait. Erről
lapunk 7. oldalán számolunk be.

Konkoly-Thege Miklós életnagyságú szobra Ógyalla
büszkesége. Pénteken a késő
délutáni órákban a városvezetés, az ógyallai intézmények és a kulturális napokra
érkezett vendégek is elhelyezték a megemlékezés virágait
a szobor talpazatán. A koszorúzók sorát a Szent Orbán
Lovagrend tagjai zárták.

A hét végén kezdődnek a
komáromi kulturális nyár
eseménysorozatai.
Vasárnap délutánonként, a Lehár Ferenc Polgári Társulás
szervezésében koncert és
utcabál zajlik majd. Ennek
a programnak a helyszíne
nem változott: maradt a szokott helyen, a Klapka téren.
A Klapka-téri koncertsorozatot – tavalyi sikerük alapján a közönség kívánságára
– Magyarország egyik legnépszerűbb popegyüttese, a
dél-komáromi Elektron band
nagyszerű szórakozást ígérő
koncertje nyitja (Felállásuk:
Balambér Tamara – ének
Fikner József – gitár/ének.
Fikner Ernő – dob/ének, Pete
Dezső – basszusgitár, Varga
Richard – billentyű).
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Nagyobb
figyelmet!

A fenti címmel nyílt kiállítás a komáromi ládakészítés fejlődéséről a komáromi múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében, mely szeptember 10ig lesz látható. A láda számít a tulajdonképpeni legősibb, legegyszerűbb
bútorunknak, melyet aztán a tulajdonos módja szerint díszítettek, festettek gazdagon, vagy hagytak durván gyalultan, dísztelenül. A láda kisérte
a menyasszonyt új otthonába, benne az évek során gondosan elkészített
kelengyével, de ez a láda nemcsak a szállításra, hanem az új helyen való
tárolásra is szolgált.

A nyár beálltával közútjainkon egyre nagyobb a
forgalom, s az utóbbi napok trópikus hőséghulláma mindenkit megviselt.
Lassultak a reflexek, a vakító nap korlátozta a látást, s mindez a kora esti,
illetve reggeli órákban is
kihatással volt a forgalomban résztvevőkre.

Kiállítás a Duna Menti Múzeumban

Ma már a feledés homályába merült,
de történelmi tény, hogy Komárom
komoly jelentőséggel bírt a történelmi Magyarország asztalosiparának
tekintetében. Mindezt elősegítette a
város kedvező fekvése a nyersanyagot és a készárut szállító víziutak
találkozásánál, továbbá az, hogy
nyersanyagból mindig volt itt bőven.
A városi jegyzőkönyvek tanúsága
szerint 1715-ben hat asztalosműhely
működött itt, 1845 táján pedig már
harminchatot tartottak számon. A 18.
században a komáromi asztalosok
egy része templomi berendezéseket
készítve járta az országot, a helybeli
műhelyek viszont túlnyomórészt lá-

dakészítésre szakosodtak, s nemcsak
a környéket látták el, hanem a Dunán hajóval szállítottak egészen Vidinig. A ládakészítés becses voltára
jellemző, hogy amikor Jókai Mórt
szülővárosa 1881-ben díszpolgárává
választotta, átadták neki komáromi
iskolai bizonyítványaival együtt azt
a művészi díszítésű tulipános ládát,
melyet Farkas János asztalos készített. Az író ezt oly nagy becsben tartotta, hogy haláláig ott állt az íróasztala mellett.
A tizenkilencedik század második
felében aztán fokozatosan beindult a bútoriparban a tömeggyártás,
s így az egyedi darabokat készítő

kisiparosoknak lassan leáldozott.
Manga János néprajzkutató leírja,
hogy az 1930-as, 40-es években
már csak a legidősebb asszonyok
emlékeztek arra, hogy menyas�szonykorukban tulipános ládát és
szuszékot, azaz ácsolt szekrényt
kaptak hozományul. Később a
szuszék elmaradt, helyébe lépett a
fiókos szekrény, majd a két világháború közti időkben már két darab
kétajtós szekrényt, később ehhez
még toalettszekrényt, majd teljes

szobaberendezést kapott a menyasszony. A komáromi ládakészítő
mesterek sorába tartozott Balogh
Miklós, Bocz Ignác, Luka Péter,
Németh Márton, Jókay Sámulné és
Jókay Lajos. A tulipános ládák ideje azonban mégsem járt le teljesen,
napjainkban mintha ismét divatba
jönnének. Éppen ezért érdemes ellátogatni a Duna Menti Múzeumba
és megtekinteni a komáromi ládakészítés fejlődését bemutató kiállítást.
-nkzs-

Németh István felvételei

Vasárnap este a komáromi
Kisér soron történt közlekedési baleset, amikor egy
19 éves fiatal robogójával a
mellékútról kihajtva ütközött bele egy szabályosan
haladó Renault Clioba. A
baleset során a gépjármű
jobb oldala behorpadt és a
kismotoron is komoly károk keletkeztek. A fiatalembert a komáromi kórház sebészetére szállították, ahol
kiderült, hogy csak felületi
sérüléseket szenvedett, törése nincs. Ennek ellenére
gyógykezelése mintegy két
hetet vesz majd igénybe.
Hétfőn délelelőtt 9 óra
tájban a Cirill-Metód körforgalomnál egy idősebb
férfi Peugeot típusú személygépkocsijával nekiütközött egy kerékpárosnak.
Az ütközés következtében
a kerékpáros az úttestre
esett. A helyszínre érkező
mentősök kórházba szállították, ahol megállapították, hogy csuklótörést
szenvedett.
Szerencsére
nem kellett megoperálni,
és a sérülés rögzítése után
hazamehetett. Gyógykezelése 4-6 hetet vesz majd
igénybe.

Hatalmas sikert
aratott
az ógyallai Bellő
Olaszországban!
Három színpadon, többezres közönség előtt lépett fel az
ógyallai Kis Bellő és a Bellő ifjúsági csoportja az olaszországi Lido de Jesoló városában megrendezett nemzetközi
néptáncfesztiválon. Tíz ország csaknem hatszáz táncosa
mutatkozott be a június 19-től 24-ig tartó színes kavalkádban és tagadhatatlan, hogy a három esti fellépés során a
legnagyobb tapsot és üdvrivalgást az ő műsoruk váltotta
ki. Szlovákiából egy pozsonyi csoport, a Felvidék képviseletében pedig az ógyallaiak képviselték hazánkat. Az ógyallaiak magukkal vitték a zenekarukat, míg a többi csoport
CD-ről lejátszott zenére ropta a táncot. Ezt külön is díjazta
a szakértő közönség.
A gyerekek számára a kora délutáni órák voltak a legérdekesebbek, amikor a tengerparton tölthették szabadidejüket.

A Bellő népviselete nagy siker aratott a városi felvonuláson,
valamint a fesztivál színpadásn is

É VA D Z Á R Ó
A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN
Megtartotta évadzáró ülését a Komáromi Jókai Színház társulata. Elöljáróban, egyfajta bevezetésként levetítésre került
a színház internetes műsorának, a Színházi Lábjegyzetnek
legújabb része, amit Majorfalvi Bálint készített Tóth Károly
közreműködésével. Ebben szórakoztató pamfletként külföldi
világsztárok „nyilatkoznak” az elmúlt évad bemutatóiról.

Az évzárón Tóth Tibor igazgató
tekintett vissza az elmúlt évadra.
A színház négy saját bemutatót
tartott (Misi Mókus kalandjai,
Börtönkarrier, Tisztújítás, valamint a Függöny fel! címűt). A
Forgács Péter által rendezett dráma, Az ügynök halála sajnos betegség miatt félbeszakadt, így a
produkció a következő évad első
bemutatója lesz. Ezt pótolván érkezett a bérletrendszerbe a kassai
Thália Színház Mizantróp című
előadása. Így a kassai csapat két
bérletes produkciót is vitt ebben
az évadban a komáromi deszkákra, hiszen a bérletrendszer
egyik előadása eleve a Kassai
polgárok című produkció volt.
A színházban vendégeskedett
továbbá a Soproni Petőfi Színház
mesebalettje, a Szép Cerceruska,
illetve a kassai Thália Színház
Rükverc című produkciója is.
Stúdió-előadásként tekinthette
meg a közönség a Csemegepultos naplóját (Orlai Produkció), a
Don Quijote-t (Nézőművészeti
Kft. – Szkéné), a legendás Szókratész védőbeszédét Haumann
Péter előadásában, valamint az
Őszi Szonátát a Soproni Petőfi
Színház tolmácsolásában. A későbbiekben is fontos eleme lesz
a stúdióbérlet a színház működésének, s remélhető, hogy egyre
többen lesznek kíváncsiak a bemutatandó produkciókra.
A színház összesen 174 előadást
jegyzett ebben az évadban, ebből 136 a saját és 38 vendégprodukció volt. A Jókai Színház

idén is nagy hangsúlyt fektetett
a kiutazásokra, összesen 56 előadást játszott külső helyszínen,
ez egyaránt magában foglalja a
felvidéki, illetve magyarországi
településeket. Továbbá érdekes
„nemzetis” évad volt ez: a pozsonyi, a budapesti, a miskolci,
a pécsi és a győri Nemzeti Színházban is vendégeskedett a társulat. Számos rendezvényt tartott a
teátrum gyermekek és felnőttek
számára is. Ezúttal a színházban
működő Vasmacska Filmklub is
kiemelkedően teljesített, s remélhető, hogy a továbbiakban is nő
a látogatottsága. A Miklós László
által vezetett Smink nélkül című
beszélgetős sorozat is folytatódik
a következő évadban (melynek
helyszíne a Borozó), ahol egyegy este alkalmával a színház
meghívott művészeit ismerheti
meg a közönség,
A 2016/2017-es évad a társadalmi megosztottság témakörét
vizsgálja majd. Első bemutatóként a tavaly betegség miatt
félbemaradt Arthur Miller-mű,
Az ügynök halála című drámát
tekintheti meg a publikum, első
alkalommal szeptember 16-án
Forgács Péter rendezésében.
Ezt követi Méhes László rendezésében Ulrich Hub Nyolckor a
bárkán című meséje decemberi
premierrel. Ezzel párhuzamosan
stúdiókörülmények között Czajlik József állítja színpadra Székely Csaba Bányavakság című
tragikomédiáját, mely közös
produkció a kassai Thália Szín-

házzal. Ezt követi Henrik Ibsen
A nép ellensége című színműve, amit Koltai M. Gábor visz
színpadra a jövő év januárjában.
Martin Huba ezúttal Shakespeare klasszikus drámáját, a Rómeó
és Júliát rendezi, a bemutatót
2017. márciusára tervezik. Az
évad utolsó (májusi) bemutatója
Heltai Jenő Naftalin című zenés
vígjátéka lesz Hargitai Iván rendezésében, mely közös produkcióként jön létre az Esztergomi
Várszínházzal. Gyermekek számára vendégprodukcióként érkezik Romhányi József – Ránki
György Mekk Elek, az ezermester című meséje Pille Tamás rendezésében.
A Vasmacska Stúdióbérlet előadásai lesznek: a már korábban
említett Bányavakság című bemutató, valamint Kathrine Kressmann Taylor Címzett ismeretlen
című műve szintén a színház saját produkciójaként. Vendégként
érkezik Péterfy-Novák Éva Egy
asszony című monodrámája Paczolay Béla rendezésében, Tenki
Réka előadásában, Tasnádi István A fajok eredete című műve
Mucsi Zoltánnal, Scherer Péterrel és Thuróczy Szabolccsal, Dömötör András rendezésében.

Az évadzárón került bejelentésre, hogy közös megegyezés alapján Méhes Lászlónak megszűnik
a főrendezői kompetenciája, a
továbbiakban mint rendező vesz
részt a társulat munkájában, Culka Ottó színész pedig a jövőben
nem mint társulati tag, hanem,
mint meghívott vendég segíti a
Jókai Színház csapatának munkáját. Idén a „legjobb színházi
háttérmunkás” díját Erdélyi Zoltán vehette át, a legtöbbet játszó
színésznő Holocsy Krisztina
lett 122 előadással, a legtöbbet
játszó színész Tóth Károly 125
előadással, így ők kapták az úgynevezett „Színészrobot-díjat”. A
társulat titkos szavazása alapján
idén a Ferenczy Anna-díjat Szabó Viktor vehette át.
Végezetül Tóth Tibor megköszönte a színház valamen�nyi alkalmazottjának az elmúlt
évadban végzett munkáját, s előrevetítette, hogy a következőkben várhatóan sikeres és nagyon
nehéz évadnak néz elébe a Jókai
Színház társulata. A munkát Az
ügynök halála próbafolyamatának folytatásával kezdi a csapat
augusztus második felében, a
szezonnyitó társulati ülés pedig
szeptember elején esedékes.
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Kaszás Attila szellemi örökségét
Az MKP állásfoglalása:
élteti a komáromi versmondó fesztivál Az Európai Unió továbbra
Június 18-án került megrendezésre Komáromban a IX.
is a megoldást jelenti

Kaszás Attila Versmondó Fesztivál. A szervezők, a Jókai
Mór Alapiskola, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány, Komárom
városa és a Városi Művelődési Központ szándéka az, hogy
ezzel a nagyszabású, nemzetközivé nőtt fesztivállal megszerettessék a gyermekekkel a versek világát és a szépirodalmi alkotásokat. A Kaszás Attila Versmondó Fesztiválon a résztvevők három kategóriában és négy helyszínen
két verssel léptek színpadra. A fiatal versmondók egy szabadon választott alkotással és egy Vörösmarty-költeménnyel versenyeztek. A neves színművészekből és drámapedagógusokból álló zsűri döntése alapján arany-, ezüst- és
bronzsávos minősítésben részesítették a diákokat.
Aranysávos minősítésben részesültek:
I. kategória: Fónad Lili – Eötvös Utcai
Alapiskola, Komárom, Majer Jázmin –
Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom, Tücsök Anna Tímea – Jókai Mór Alapiskola,
Komárom, Nógel Alexa -MTNY Alapiskola, Nyárasd.
II. kategória: Dóczé Dávid – Czuczor
Gergely Alapiskola, Érsekújvár, Jakab
Dániel – Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Szántó Csongor György
– Kisfaludy Mihály ÁI és AMI, Környe,
Haris Katarina – MTNY Alapiskola, Naszvad, Balla Kiara Priscilla – Eötvös Utcai
Alapiskola, Komárom, Holocsy Zsóka
Zsófia – Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Szenc, Román Sarolta – Báthory István
Elméleti Líceum Kolozsvár, Erdély, Sziveri Emese – Nagybecskereki Oktatási Központ, Vajdaság.
III. kategória: Csikmák Katalin Má-

ria – MTNY Alapiskola és Gimnázium,
Pozsony – , Reczai Bettina – Mariánum
Egyházi Gimnázium, Komárom, Zoff
Stella – MTNY Alapiskola és Gimnázium,
Pozsony, György Zsuzsa Zsófia – Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely, Erdély, Pongrácz Emese – Közös
Igazgatású Középiskola, Szenc, Sánta Orsolya – J. Zsigmond Unitárius Kollégium
Kolozsvár, Erdély
Különdíjban részesültek:
Komárom város díját Reczai Bettina
kapta, akinek a díjat Stubendek László
polgármester adta át * A komáromi Jókai
Mór Alapiskola díját Ziff Stellának adta
át Skuta Szilvia pedagógus * Kaszás Attila komáromi barátainak díját Csicsó Péter
magánvállalkozó adta át Sánta Orsolyának * A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége díjában Fónad Lili részesült.
A díjat Jókai Tibor elnök adta át * A Szlo-

A versmondók versenyének résztvevői
megkoszorúzták Kaszás Attila komáromi szobrát
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
felajánlása értelmében két versmondó –
Majer Jázmin és Balla Kiara Priscilla
– térítésmentesen részt vehet a XIII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Táborban
* Kaszás Attila gimnáziumi osztálytársai
idén három különdíjat ajánlottak fel, nevezetesen Tücsök Anna Tímeának, Holocsy
Zsóka Zsófiának és Csikmák Katalinnak.
A díjátadásra Varga Klárát kérte fel a moderátori szerepkört is betöltő szervező, Fekete Irén. Végezetül elhangzott a versmondó fesztivál fődíjasának a neve is.
A kilencedik alkalommal megrendezett
fesztiválon a legjobb versmondás díját és
Darázs Rozália emlékplakettjét Haris Katarina érdemelte ki.
Fekete Irén

Nagy-Britannia választópolgárai szűk többséggel az Európai Unióból való kilépés mellett döntöttek. Egy tagállam
kiválása mindeddig példa nélküli volt az európai integráció
történetében. A döntésnek különös jelentősége van abból a
szempontból is, hogy egy erős és befolyásos tagállam hagyja el az EU-t, ráadásul olyan időszakban, amely egész Európa számára gazdasági, politikai, biztonságpolitikai problémákkal terhelt. Nagy-Britannia kiválása az Európai Unió
működésében és 27 tagállam gazdasági, politikai életében is
komoly változásokat idézhet elő.
A Magyar Közösség Pártjának továbbra is meggyőződése, hogy az Európai Unió a megoldást jelenti, nem pedig
a problémát. EU-tagságunk tizenkét éve alatt Szlovákia és
polgárai egyértelműen sikeresebbek lettek az EU-n belül
annál, mint amilyenek az EU-n kívül lehettek volna. Bár
a nemzeti kisebbségek védelme terén az Európai Unió továbbra sem rendelkezik jogkörökkel, világos, hogy az EU-n
belül sokkal kisebb az esélye a szélsőséges kisebbségellenes
kilengéseknek, mint az EU-n kívül.
Az Európai Uniót meg kell reformálni, nem pedig felbomlasztani! A Magyar Közösség Pártja a következő időszakban európai partnereivel azon dolgozik majd, hogy a brit
kiválás a lehető legkisebb károkkal járjon, és az Európai
Unió új helyzetét felmérve, arra megfelelő válaszokat adva,
megerősödve kerüljön ki a jelenlegi helyzetből.
Magyar Közösség Pártja

Politikai csatározás ürügyévé
vált a gútai elsősök ügye

Két önkormányzati ülésen hozott azonos döntést a városi képviselő-testület, mindkettőn egyforma volt a határozat, a város területén tevékenykedő két, városi irányítás alá tartozó alapiskola
két-két osztályt nyithat. Az történt ugyanis, hogy a Corvin Mátyás Alapiskolába annyi szülő
szerette volna gyermekét beíratni, hogy a II. Rákóczi Ferenc AI-ban emiatt meg kellett
volna szüntetni az egyik elsős
osztályukat. A képviselők Reményik Sándor költeményét
vették alapul: Ne hagyjátok a
templomot és az iskolát!

A Komáromi Protestáns Nőegylet látogatása Bécsben
A Komáromi Protestáns Nőegylet tagjai 2016. június 19-én nagyszabású nyári gyülekezeti ünnepségen vettek részt Bécsben az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat meghívására. Autóbuszunkkal a Svéd térre érkeztünk, ahol egy
rendkívül ügyes és felkészült idegenvezető, Olga Kranl-Medgyesi várt minket. Végigvezetett bennünket a belvároson, ahol megnéztük a nevezetes épületeket és a magyar vonatkozású emlékműveket. Majd 16 órakor a Dorotheergasse 16. szám alatt
lévő bécs-belvárosi református templomhoz érkeztünk, ahol a templom udvarán terített asztallal vártak vendéglátóink.
Felfrissültünk, megpihen- Az igehirdetés után Ft. Fa- volt a testvérekkel találtünk, ismerkedtünk, beszél- zekas László, a Szlovákiai kozni, együtt gondolkodni
gettünk. Majd 17 órakor ün- Református
Keresztyén és imádkozni. A lélekmenepi istentiszteleten vettünk Egyház püspöke mondott lengető és a jövőbe néző
részt a templomban, ahol köszöntő beszédet, majd a beszélgetések után elbúNt. Karvansky Mónika, a nőegylet elnöknője bemu- csúztunk vendéglátóinktól,
bécsi gyülekezet lelkész- tatta a Komáromi Protes- és sok értékes ismerettel és
nője hirdette Isten üzenetét táns Nőegylet tevékenysé- élménnyel tértünk haza.
és az evangélium lelki aján- gét. Ezt követően Fischer Hálásan köszönjük a szíves
dékát. Áldott alkalom volt Anna operaénekesnő és vendéglátást és az alkalom
a bécsi testvérekkel együtt Kuzsnár Péter orgonamű- megszervezését bécsi testépülni, imádkozni, énekelni vész Kodály műveket adott véreinknek.
és lelkileg feltöltődni eb- elő. A koncert után szeretetDr. Körtvélyesi Piroska
ben a csodálatos gyönyörű vendégségen vettünk részt
a Komárom Protestáns
templomban.
a gyülekezeti teremben. Jó
Nőegylet elnöke

Modern- és divattáncok előadóinak I. komáromi versenye

Csaknem száz versenyző állt a szakmai zsűri elé, hogy a Komáromi Regionális Művelődési Központ szervezésében és Komárom városának támogatásával megmérettesse tudását
a COM-DANCE versenyén. Huszonegy tánccsoport és szólista lépett pódiumra. A Lukáč
Martin, Farkasová Anna Alexandrovna és Chudá Fatima összetételű zsűri egyszerre értékelte az előadások tartalmi és kivitelezési fokán kívül az igényességet és a technikai nehézséget. A nagy sikerre tekintettel jövőre megismétlik, de már járási szintűre emelik a versenyt.
II. kategória – Táncsoportok önálló kore- Előadásáárt külön díjat kapott Szabó Dalma *
ográfiája: 1. hely Sochová Sandra, Ďuríková Kis koreográfiák: 1. hely Gál Réka Ágota (My
Barbora, Haľamová Lili (Dancing Queen‘s), 2. fight), 2. hely Dance studio LV (Love in the
hely Szabó Dalma, Csekes Sára (A jó és a rossz) Darkness), 3. hely Szalay Róbert (Run) * Szín* megosztott 3. hely Nagy Kinga (Emócióim), padi koreográfia: 1. hely MAI ZUŠ – ComorStrasserová Vanesa (Crazy dance) * Színpa- ra, Rozmaring UAI (Rama Lama Bang Bang),
di koreográfia: 1. hely Harmónia együttes 2. hely Glamour Dance (Tűz), 3. hely Glamour
(Vízi tündérek) * Show koreográfia: 2. hely Dance (A világ védői) * Társastáncok: 2. hely
MA – Comorra és a Rozmaring UAI (The Jancsík Dóra és Molnár Zoltán (Öröm) * IV.
Pink Panther) * III. kategória – Önálló ko- kategória – Kis koreográfiák: 1. hely Dance
reográfia: 1. hely Zsidek Alexandra, Simonics studio LV (Az angyal könnyei), 2. hely W.A.C
Barbara (Összhangban), 2. hely Bödök Berna- K-pop * Show koreográfia: 1. hely Glamour
dett (Fire), 3. hely Gergelyová Erika (Az út). Dance (Night dance 70). Daniela Chytilová

A két iskola eredményei nem
sokban különböznek egymástól, ám a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskolába csak 9 gyermeket írattak. Itt egy 11 fős osztály nyílhat, illetve nyitnak egy
nulladik évfolyamot is Sajnos,
az események nem zajlottak
le felesleges emóciók nélkül,
egyesek politikai csatározás
ürügyévé degradálták az ügyet.
Ami szomorú, hogy néhány szülő kijelentette, ha a gyermeke
nem járhat a Corvin Mátyás utcai AI-ba, akkor a városon kívüli
oktatási intézménybe viszi őt.
Hogy ezzel kinek árt a leginkább, az nem kérdéses.
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Növényvédelem
Július a kertben

Ebben a hónapban a kert talán a legszebb és legtermékenyebb arcát mutatja felénk,
ám ekkor is bőven akad tennivaló!
Júliusban az időjárás is igen
szeszélyes, ezt láthattuk az
elmúlt évben, de az idén is.
Épp ezért a kert öntözését is
az időjáráshoz kell igazítani.
Ha nincs túl nagy hőség, ne
öntözzük túl a növényeket, de
a perzselő melegben is figyeljünk oda, hogy csak kora reggel vagy késő este locsoljunk,
hogy a növények ne égjenek
ki. Ha nagy a hőség, a füvet
ne vágjuk túl rövidre, mert
kiszárad, hagyjuk meg kicsit
nagyobbra, és locsoljuk rendszeresen.
A balkonnövényeket továbbra
is érdemes még tápoldatozni,
hiszen ezek a növények szeptember végéig is képesek virágot hozni, ám ne feledkezzünk
meg a rendszeres metszésről
és az elszáradt virágok eltávolításáról sem.
Azoknál a virágoknál, amelyek már magot hoznak,
ideje begyűjteni a jövő évi
magokat, így biztosítjuk a
következő évi virághozamot.
A zöldséges kertben most
már lehet ültetni a karalábé-, a brokkoli-, és a salátamagokat, de lehet vetni a
cikóriát, a hónapos retket,
és a hagymákat is.
Azokon a területeken, ahol
már elvirágzott az összes egynyári, vagy kiürült a zöldségágyás, vessünk zöldtrágyának
való fehér herét vagy fehér
mustármagot. Ezek a növények nagyban javítják a talaj
tápanyagtartalmát és minőségét. Amikor a növény vetés
után eléri a 10-15 cm magasságot, egyszerűen csak forgassuk bele az ágyásba, így a lebomlás után tápanyaggal látja
el a talajt.
Lassan eljön a betakarítás ideje is, az uborkát, a babot, a
karfiolt, a sárgarépát és hagy-

mát is ideje felszedni. A fűszernövényeket is szedhetjük,
és amit nem tudunk felhasználni, szárítva vagy fagyasztva tartósítsuk.
Július végén nyessük meg a
sövényeket, és a gyümölcsfák
koronáját is igazítsuk meg,
hogy több fényhez jusson a
növény.
A gyümölcsöket is folyamatosan szüretelhetjük, majd befőzéssel vagy ismét fagyasztással tartósítsuk őket.
Továbbra se feledkezzünk
meg a kert rendszeres gyomlálásáról, valamint az elnyílt és
elszáradt növényi részek eltávolításáról sem.
Június második felében végre
megjött a várva-várt eső, véget vetve az aszálynak, ami
miatt a párás, meleg környezetben gyorsan terjednek a növényi betegségek, a kártevők.
A szőlőben például nagy veszélyt jelent a peronoszpóra,
a lisztharmat és a szürkerot-

hadás (felvételünkön). Ezek
ellen érdemes a hosszabb hatástartamú, kombinált szereket választanai. Néhány név
a gazdaboltokban is kapható
készítmények közül: Bordói
lé+kén, Acrobat MZ WG (5
g/10 l víz), Cuprofarro Micro
(20-27 g/10 l), Novozir (20-30
g/10 l), Discus (3 g/10 l).
Magas hőmérsékleten és páratartalom mellett hamarabb
megbetegszik a krumpli is,
főleg a burgonyavész és az
alternáriás betegség okoz károkat. A tünetek nemcsak a levélen látszanak, hanem maga a

Tömegsport
gumó is használhatatlan lesz.
Néhány hatásos szer ellenük:
Acrobat MZ WG (5 g/10 l víz),
Consento (16-20 g/10 l), Valis
M, illetve Emendo M (mindkettő adagolása 25 g/10 l, ám
ezek egyszerre felszívódóak és
kontakt hatásúak is). Burgonyabogár veszély esetén valamilyen rovarölő szert is keverni kell a permetlébe: például
Actara 25 WG-t (20 ml/1000
kg ültetőanyagra), Biscaya
240 OD-t (2ml/10 l), Prestige
290 FS-t (1000 ml/10 l – 100
kg ültetőanyaghoz). A paradicsom legveszélyesebb gombás
betegsége, a paradicsomvész
terjedéséhez is kedvezőek a körülmények, ezért ha egészséges
termést szeretnénk, megelőző
jelleggel kell permeteznünk.
Hatékonyak ellene általában
a peronoszpóra elleni készítmények, a réztartalmú szerek,
illetve ajánlhatjuk a Banko 500
SC-t (20 m,l/10 l), Manfil 75
WG-t (21-13 g/10 l), illetve a
kontakt és felszívódó hatású
Folio Goldot
(20-30 ml/10 l).
Az esős, meleg
idő tönkreteheti az uborkát, a
tököt, a din�nyét, a cukkinit
és a patisszont
is. Veszélyes
lehet a peronoszpóra, mert
a levél teljesen elszáradhat, és
utána nem lesz mit szüretelni.
A betegség megelőzésére jók
a réztartalmú szerek, illetve a fent említett permetek.
Lisztharmat ellen kéntartalmú készítményt kell bevetni,
választhatjuk például a Topsint, a Rézként és Karathene-t
is. Ezekkel a szerekkel és az
Amistarral a paprika-lisztharmat ellen is permetezhetünk. Sárgarépánkat gombás
levélfoltosodás ellen Score (4
ml/10 l) készítménnyel védhetjük meg, ezt alkalmazzuk
liszthartmat ellen is.
-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.) Nyugalma és kiegyensúlyozottsága az, ami miatt semmi sem tudja kizökkenteni belső egyensúlyából. Igyekezzen ezt a belső harmóniát testi szinten megtartani
és ne követeljen túl sokat magától. Az ilyen erőteljes és kreatív
állapotokat arra érdemes használnia, hogy nagy terveket szőjön.
HALAK (február 21. – március 20.) Ön könnyen köt barátságokat és ennek a fajta nyitottságnak most újra hasznát veszi. Egy
olyan ember lép be ezen a héten az életébe, aki a későbbiek során
hosszú ideig meghatározó szereplője lesz. Amint készen áll egy
ilyen „nagy találkozásra”, máris megjelenik a lehetőség.
KOS (március 21. – április 20.) Bátran induljon el személyes
kapcsolatait érintő kérdésekben is új utakon. Nem biztos, hogy a
hagyományos módok segítségével tudja legkönnyebben tisztázni
a félreértéseket. Szabaduljon meg végre múltbeli tapasztalataitól,
rossz emlékeitől és kezdjen új életet kedvesével, aki csak erre vár.
BIKA (április 21. – május 20.) Ön kitűnően rá tudja vezetni partnerét vagy épp barátait arra, hogy megéljék belső szükségleteiket. Ez jelentheti az is, hogy megtalálja az igazán nekik való testmozgást, de akár azt is, hogy segít nekik hivatások, életfeladatuk
megtalálásában, felismerésében.

A 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

– Doktor úr, a bátyámnak láza van.
– Magas?
– Hát, tőlem egy fél fejjel magasabb!

Két apuka beszélget:
– Az én fiamnak olyan jók lettek a jegyei, hogy
biztosan valami tudós lesz. És a tied?
A másik elgondolkodik, majd azt mondja:
– Az én fiam hős lesz. Már most is nagyon bátor.
– Miből gondolod?
– Hát amilyen bizonyítvánnyal haza mert jönni…
Egy szőke nő vezet, és elüt a buszmegállóban hat embert. Jön a rendőr és mondja:
– Hölgyem, ön elütött hat embert.
Erre a szöszi: – Mért? Mennyit szabad?
Az agresszív kismalac áthajt a piroson. Megállítja
a rendőr:
– Kismalac, ez a piros lámpa 500 euródba kerül.
– Drága, NEM KELL!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Kövesse impulzívan érzéseit és
ne gondolkodjon a következményeken. Főként akkor tegyen így,
ha párt keres. Hallgasson a szívére és meg fogja találni a megfelelő időben, a megfelelő helyen az igazit. Ha már megtalálta
párját, akkor más területeken építhet ki fontos, új kapcsolatokat.
RÁK (június 22. – július 22.) Ön kitűnően rá tudja vezetni partnerét vagy épp barátait arra, hogy megéljék belső szükségleteiket. Ez jelentheti az is, hogy megtalálja az igazán nekik való
testmozgást, de akár azt is, hogy segít nekik hivatások, életfeladatuk megtalálásában, felismerésében.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A párkapcsolatban
élő Oroszlánok csodálatos hetet tölthetnek kedvesükkel. Az
esetleg egy ideje már a levegőben lévő problémák most maguktól megoldódnak és érvényüket veszítik. Ismét olyan közel érezhetik magukhoz egymást, mint kapcsolatuk kezdetén.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Jót tesz önnek a szerelem. Ragyogó fizikai formában van, emellett vidám és kön�nyed. Ezek kiváló előfeltételei bármilyen komolyabb erőfeszítést
igénylő feladatnak. Ez lehet olyan testi megterhelés, mint egy
kirándulás vagy egy lakás átrendezése, illetve olyan lelki kihívás
is, mint egy tisztázó beszélgetés.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Igazán megérett
az idő egy kis kikapcsolódásra, lehetőleg utazással egybekötve.
Minél hamarabb intézze el halaszthatatlan tennivalóit és azután
induljon el! Töltsön annyi időt a szabadban, amennyit csak tud,
esténként pedig keressen pihentető elfoglaltságot – ha teheti, kedvesével együtt!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne feledkezzen meg önmagáról sem, amikor teljes gőzzel másokért dolgozik. Időnként tartson szünetet és ilyenkor csak olyasmit csináljon, amit nagyon szeret,
amiben igazán önmaga lehet, vagy ami teljességgel kikapcsolja. Így a
mások segítése sem válik teherré, sőt örömét leli benne.
NYILAS (november 23. – december 21.) Mostanában elhanyagolta barátait és mindent kedvesétől szeretne megkapni. Tartsa a
kapcsolatot barátaival is, legalább annyiban, hogy néha felhívja
őket telefonon, vagy beülnek valahová beszélgetni egyet. Ez az
időszak kiválóan alkalmas arra, hogy felfrissítse régi kapcsolatait.
BAK (december 22. – január 20.) Valósítsa meg végre nagy terveit, ültesse át őket a valóságba! A csillagok állása azt mutatja, hogy most bármilyen ötlet megvalósítása támogatásra talál.
Használja ki ezt a kedvező időszakot! Az önből sugárzó tetterő és
elszántság azokat is meggyőzi, akik eddig kételkedtek.
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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 átépített garzonlakás
Komáromban.
Tel.: 0905 937 882

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.

AUTÓBIZTOSÍTÁS
A LEGJOBB ÁRON.
TEL.: 0905 928 195.

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Egynapos sebészet Gútán

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno

zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať
na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov
v budove dielní na 2. poschodí, na parcele č. 3669/199,
k. ú. Komárno, LV č. 2548 o výmere 81,00 m²
(učebňa a sociálne zariadenie) s cenou nájmu
minimálne 26 €/m²/rok. Priestory sú vhodné na vzdelávanie.
Termín obhliadky predmetu nájmu: 07. 07. 2016 v čase od
10.00 h do 14.00 h.
Zverejňujúca osoba má právo nevybrať ani jednu z predložených
ponúk.
V prípade záujmu doručte Vaše ponuky
do 18. 07. 2016 do 15.00 h na adresu:
Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
v označenej obálke: „NÁJOM“. K žiadosti je potrebné doložiť
potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a
7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení nesk. predpisov.
Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Megrendelhető szabadföldi paprikapalánta (csemege, fűszer) • nagyvirágú
krizantémpalánta Cserháton. Tel.: 0914 224 677, 0902
302 742.
* Predám 90 litrovú mrazničku
(značka Beko). Cena dohodou.
Tel.: 0903 936 659.

Megrendelhetők
PVC és alumínium
ablakok és ajtók.
Tel.: 0907 456 840.

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Hullott agancsot
felvásárolok

bármilyen formában (töröttet,
vágottat).
Személyesen megyek érte
(10 euró/kg).

Tel.: 0036 703 424 495

* Eladó Gútán, 7-áras telken
levő, 4-szobás, emeletes lakás. Tel.: 0915 484 784.

Eladók hízott kacsák
élve 5,50 euró/kg
szállítással együtt.
Tel.: 0036 30 502 0615,
0036 30 780 7062.

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

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
július 2-től 8-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,
7.00
TV2 matiné, 12.10 Csapdába csalva, 12.45 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.45 Gyilkos sorok
(amer.), 15.50 Philibert kalandjai (francia-cseh), 18.00
Tények, 19.00 Feketék fehéren (amer.), 21.20 X-Men
(amer.), 0.05 Hirtelen halál
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.50
Egy rém modern család
(amer.), 13.25 Agymenők
(amer.), 13.50 Édes kis
malackám (angol-amer.),
15.55
Castle
(amer.),
18.00 Híradó, 18.50 1
perc és nyersz!, 19.50 Az
utolsó dal (amer.), 21.50
Csak a testeden át (amer.),
23.35 Randi az oltárnál
(amer.), 1.30 Gyilkos társak (amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.55 Szélhámos fivérek (amer.), 16.00 A
narancsvidék (amer.), 17.00
A narancsvidék (amer.),
18.00 Nyomtalanul (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 A hívás
(amer.), 21.50 A belső ellenség (amer.), 22.50 A másik
férfi (amer.-angol)

M2

12.00 Tintin kalandjai,
12.25 Nálatok laknak állatok?, 15.25 Sherlock, a
jak, 16.15 Inami, 17.10
Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.10 J.A.G.
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 MR2 Akusztik,
0.00 Fesztivál Stage Pass,
1.00 Elton John koncertje

Duna tv

10.55 Térkép, 13.25 A
Duna, 14.30 Peru, Chile,
15.35 A vörös grófnő (magyar), 17.00 A muskétások (angol), 18.00 Híradó,
18.35 Szerencseszombat,
19.30 A szerelem diadala
(olasz), 21.15 Napok romjai (amer.-angol), 23.31
Madarak (amer.), 1.35 Arsene Lupin (francia)

Duna World

10.25 Öt kontinens, 11.35
Légy jó mindhalálig (magyar), 13.20 Nóvum, 14.15
Pásztorok ösvényein, 15.15
Hogy volt?, 16.15 Balatoni
nyár, 19.00 Mindenből egy
van, 19.55 Egynyári kaland
(magyar), 21.30 Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.40 A szerelem illata (olasz), 14.20 Szlovák
ízek, 14.55 Családi album
(amer.), 17.55 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Úttalan
utakon, 20.25 Labdarúgás, 23.05 Mixzóna, 23.30
Highlight, 23.40 Családi
album (amer.)

Pozsony 2

10.50 Tudományos magazin, 13.25 FIFA magazin,
14.00 Kerékpározás, 18.15
A hegyek gyors vizei,
18.45 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.30 VIVA Európa, 22.00 Borgiák (kanadai-ír), 23.40 A gyilkosok
köztünk vannak

Markíza tv

6.55 Mesék, 10.20 A holnap emberei (amer.), 12.15
A herceg és én (amer.),
14.00
Notting
Hill
(amer.), 16.35 Az én kis
falum (cseh), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Az elcserélt gyerekek (amer.), 23.05 Csajos
buli (amer.)

JOJ TV

10.20 Viszlát, nagyi!, 11.00
A világ Evelin szerint,
13.00 Szörnyecskék (amer.),
15.20 A gravitáció törvénye
(amer.), 17.20 Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Gorillabácsi (amer.), 22.40 Machete
(amer.), 1.05 Rocky (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, 10.35
Stahl
konyhája,
12.15
Falforgatók, 13.50 Gyilkos sorok (amer.), 16.00
Féktelen balfékek (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Jégkorszak (amer.), 20.30
Zorro
álarca
(amer.),
22.10
Ugrásra
készen
(amer.), 2.20 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.15 Egy
rém modern család (amer.),
11.45 Dallas (amer.), 13.35
Az utolsó dal (amer.), 15.45
Fiú a Marsról (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 Már megint te
(amer.), 21.45 Csak szex
és más semmi (magyar)
(amer.), 0.15 A bűnbak (kanadai-amer.)

RTL II

9.20 Szabad egy táncra?
(amer.), 11.20 Gyémánt
könnyek (amer.), 13.20
Segítség, bajban vagyok!,
18.20 Szenvedélyek viharában (amer.), 21.00 Pimasz
úr átcuccol, 22.00 Heti hetes, 23.00 Szélhámos fivérek (amer.)

M2

12.25 Nálatok laknak állatok?, 14.10 A kis hableány, 15.10 Sherlock, a jak,
17.10 Gyerekversek, 17.25
Alvin és a mókusok, 19.05
Dínó-vonat, 19.35 Állatkert a hátizsákban, 20.10
J.A.G. (amer.), 21.05 A
romlás virágai (francia),
23.10 Originál láger (magyar)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 12.55
Noé bárkáján, 13.45 Öltések közt az idő (spanyol),
15.20 Rákóczi nótája (magyar), 17.05 Mennyei kötelék, 18.00 Híradó, 18.35
Cédrusliget (amer.), 19.25
Nyomoz a páros (amer.),
21.00 Artúr király (amer.ír), 23.10 Goya kísértetei
(spanyol)

Duna World

10.30 Fölszállott a páva,
13.20 Nagyok, 14.35 Emberebb ember, 15.05 Fajmentők akcióban, 15.45
Csendország, 16.25 Balatoni nyár, 17.55 Öt kontinens, 18.25 Szeretettel Hollywoodból, 19.00
Gasztroangyal, 20.00 A
zene az kell, 21.30 Vérrel
és kötéllel, 23.20 On the
Spot

Pozsony 1

13.30 Poirot (angol), 15.05
Reggel felkelek és leforrázom magam teával (cseh),
16.40 Senki sem tökéletes, 17.45 Menjünk a kertbe!, 18.20 Konyhám titka,
19.00 Híradó, 20.30 Labdarúgás – EURO 2016, 23.40
Poirot (angol)

Pozsony 2

10.45 Krokodil, 11.35 Női
vicc, 13.15 Valaki van az
ajtó mögött, 14.30 Kerékpározás, 18.00 Folklórfesztivál, 19.30 Esti mese, 20.15
Sherlock (angol), 21.45
Dosztojevszkij
(orosz),
22.40 Potemkin cirkáló
(orosz), 23.45 Minden, ami
bennünk van

Markíza tv

8.50
Sherlock
Holmes
(amer.), 11.00 A skorpió
(amer.), 13.00 Jó tudni,
14.00 Chart Show, 16.10
Mr. Bean nyaral (amer.),
19.00 Híradó, 20.30 A bestia (amer.), 22.20 Nyaralás
a pokolban (amer.), 0.20 A
bestia (amer.)

JOJ TV

9.30 Új kertek, 10.25 Főzd
le anyámat!, 11.50 Jackie és
Ryan (amer.), 13.50 Jumper
(amer.), 15.50 Gorillabácsi
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Walter Mitty titkos
élete (amer.), 23.15 A skorpiókirály (amer.), 1.40 Machete (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, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
Cápa 3 (amer.), 23.40 Bukott
angyalok (amer.)

RTL Klub

12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon (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 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
A bosszú asszonya, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry (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 és barátai, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(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,
14.20 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), 20.25 Kékfény, 21.25
Hawaii Five.0 (amer.),
0.50 Hová mész nyaralni?
(olasz)

Duna World

11.35 Ünnepi vacsora (magyar), 13.20 Médiak likk,
14.10 Múzeumtúra, 16.05
Balatoni nyár, 18.00 Inti
Raymi, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Már egyszer tetszett!, 21.00 Híradó, 21.30
Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Hegyimentők,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.25 A férfiak azt csinálnak, amit tudnak (német),
22.05 Labirintus (cseh),
23.05 Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

13.25 Japán mozaik, 14.30
Kerékpározás, 18.45 Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.00
Gálaest, 21.20 Szlovákia,
21.50 Történelem, 22.00
Kid (amer.)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Szalvéta nélkül, 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30 Felvég, Alvég
(szlovák), 21.45 Járási
forduló (cseh), 23.30 A
rossz tanár (amer.)

JOJ TV

13.00 Castle (amer.), 14.00
Hawaii 5.0 (amer.), 15.00
Családi történetek, 17.25
Jégkorszak (amer.), 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.40 VIP gyilkosságok
(amer.), 23.30 Poseidon
Rex (amer.)

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszban,
21.20 A mexikói (amer.), 0.10
Franklin és Bash (amer.)

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
A szmokinger (amer.), 23.40
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon (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 X-akták (amer.), 0.05
Grace klinika (amer.)

RTL II

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 Tom és Jerry (amer.), 17.50 Vagány nők
klubja (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 Revolution (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 14.25
Pin kód, 16.15 Peppa malac,
16.30 Mesélj nekem!, 18.00
Franklin és barátai, 18.55
Eperke és barátai, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.30
Halálbiztos diagnózis (amer.),
15.20 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), 20.25 A
fátyolos hölgy (olasz), 21.30
Laura rejtélyei (amer.), 22.20
Az eltakarítónő (amer.), 0.05
A szerelem három évig tart
(francia-belga)

Duna World

11.25 A Danaida (magyar),
13.40 Térkép, 14.35 Nemzetiségi magazinok, 16.00
Balatoni nyár, 17.55 Jön az
árvíz, 19.00 Hogy volt?!,
19.55 Dallamról dallamra,
21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban

Pozsony 1

13.00 Híd Terabithára, 14.35
Grimm mesék, 15.35 Szent
Péter (olasz), 19.00 Híradó,
20.25 Rejtett forrás (szlovák), 21.55 Cyril és Metód,
23.20 Szent Péter (szlovák)

Pozsony 2

10.15
Színészlegendák,
12.50 Cyril és Metód, 14.10
Kerékpározás, 17.35 Rió,
18.45 Esti mese, 19.35 Hírek, 20.35 SURI, 22.00 Nyári
mozi: Arany mámor (amer.),
23.30 Sanghaj, az ellentétek
városa, 23.55 Berlin Alexanderplatz, 1.45 A legkisebb
földrészen

Markíza tv

8.50 Rango (amer.), 11.00
Bolondos tábor (amer.),
12.45
Vadászösztön
(amer.), 14.50 Már otthon
vagyunk? (amer.-kanadai),
16.55 Kalandok a titokzatos szigeten (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Tutanchamon
1 (kanadai), 22.20 Pompeje (amer.-kanadai-német),
0.30 FBI ügynökök (amer.)

JOJ TV

8.20 Séta a dinoszauruszokkal (amer.), 10.15 A
kiválasztottak
(amer.),
12.40
A
skorpiókirály
(amer.), 15.00 Szőrmókok
bosszúja (amer.), 17.10
Jégkorszak (amer.), 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.40
A szégyen utcája (amer.),
23.00 Tsunami (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon
(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.), 0.05 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 Karácsony
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 King (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 14.25 Pin
kód, 15.20 Raju, a riksa, 18.00
Max és Ruby (kanadai), 18.55
Eperke és barátai, 20.10 Egyszer volt, hol nem volt, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Monty
Python Repülő Cirkusza (angol), 0.45 Rex Rómában (német-osztrák)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.30
Halálbiztos diagnózis (angol),
15.20 Erdészház Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom
a családban (német), 17.05
Doc Martin (angol), 18.35 A
hegyi doktor (német), 19.30
Szerelemben, háborúban (török), 20.30 Szabadság tér 56,
21.25 Keserű igazság (magyar), 23.00 A vér és méz földje (amer.)

Duna World

11.45 Kisfiúk és nagyfiúk (magyar), 13.20 Rejtélyes XX.
század, 13.50 Nagyok, 14.55
Ecranul nostru, 15.25 Balatoni nyár, 17.30 Junior Úszó
Eb, 19.00 Hogy volt?, 20.00 8.
Nemzetközi Cirkuszfesztivál,
21.30 Munkaügyek (magyar),
22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály,
14.05 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, 23.30
Highlight, 23.45 Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 12.30
Japán mozaik, 13.05 Városból városba, 14.30 Tour de
France, 17.40 Rio, 17.45
Atlétika-Eb, 20.55 Brazíliában Michael Palinnal,
22.00 A város fényei, 23.50
Berlin Alexanderplatz, 0.50
Labdarúgó-Eb

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
Szalvéta nélkül, 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Tutanchamon 2 (kanadai),
22.20 Széttépni való férfiak (amer.), 0.25 NCIS
(amer.), 2.00 A boszokrányok titka (amer.)

JOJ TV

8.05 Tárgyalóterem, 10.20
Jégkorszak (amer.), 12.30
Castle (amer.), 13.30 Hawaii 5.0 (amer.), 14.30 Elit
ügyosztály (amer.), 15.00
kalandok a szigeten, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.40 Kameňák
(cseh), 23.00 Leselkedők
(szlovák), 0.00 Igazságosság (amer.), 1.00 A tanúvédelem (amer.), 2.00 Hawaii
5.0 (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, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexik ói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszb an, 21.20 NCIS
(amer.), 23.35 A törvény
embere (amer.)

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (mexikói), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
Üvegtigris (magyar), 23.55 A
férjem védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 A pletykafészkek
(amer.), 14.00 Kaméleon
(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: A helyszínelők
(amer.)

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 A bosszú as�szonya, 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 18.00 A
nagy nap (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 King (kanadai), 23.00
Barátok közt, 23.30 A nagy nap
(amer.)

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.15 Rudi és Trui, 15.20
Raju, a riksa, 16.30 Mesélj nekem!, 18.00 Max és
Ruby, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Bosszú
(amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.20 Rex Rómában (német-osztrák-olasz)

Duna tv

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon
(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 sas és a sárkány (kínai), 00.25 Vámpíros
film (amer.)

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
gyanú árnyékában, 20.00
Új csaj (amer.), 20.30
Showder
Klub,
22.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.55 Mézga család, 13.15
Rudi és Trudi, 14.25 Pin
kód, 16.00 A kis sárkány kalandjai, 16.40 Gyerekversek,
17.20 Kelj fel, Marci!, 18.00
Max és Ruby, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Bosszú (amer.), 0.25 Rex Rómában (német-osztrák-olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái,
14.20 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.05 Erdészház Falkenauban (német),
15.55 Charly, majom a
családban (német), 17.05
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török), 20.30 Idétlen időkig
(amer.), 22.15 Angyali üdvözlet (magyar)

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái,
14.30 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 15.20 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
Nero Wolfe rejtélyei (olasz),
22.15 Egy nagy család
(olasz), 0.05 A spanom csaja
(amer.)

11.20 Alkony (magyar),
13.30 Magyar krónika,
15.25 Balatoni nyár, 17.30
Junior Úszó-Eb, 20.05 Szenes Iván írta, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar)

13.40 Magyar elsők, 14.30
Kosár, 15.30 Balatoni nyár,
17.30
Junior
Úszó-Eb,
20.00 Slágertévé, 21.30
Munkaügyek
(magyar),
22.00 Tűzvonalban (magyar), 22.55 Ridikül

Duna World

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.15 A világ képekben, 14.35 Lynley felügyelő
(angol), 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Labdarúgó-Eb, 23.30 Highlight, 23.45
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.15
Brazíliában Michael Palinnel, 14.30 Kerékpározás,
17.40 Rió, 17.50 Atlétika-Eb,
19.45 Szlovákia az ET elnöke, 20.15 Nagy, nagyobb,
legnagyobb, 22.00 Modern
idők, 23.20 Rendőrség, 0.00
Berlin Alexanderplatz

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 13.00
NCIS (amer.), 14.00 NCIS
(amer.), 15.00 Szalvéta nélkül, 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Tutanchamon 3 (kanadai), 22.20 Ez az éden
(amer.), 0.20 NCIS (amer.),
2.00 A boszorkányok titka
(amer.)

JOJ TV

10.10 Jégkorszak (amer.),
12.00 Híradó, 12.30 Castle
(amer.), 13.30 Hawaii 5.0
(amer.), 15.30 Kalandok
a szigeten, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.40 Inkognitó (szlovák), 22.00 A konzultáns
(amer.), 0.45 Igazságosság
(amer.)

Duna World

Pozsony 1

13.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.20 Menjünk
a kertbe!, 15.00 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
17.00 Hegyi mentők, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Szlovákia leg-faluja, 22.10
James Bond (amer.), 23.55
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.20
Nagy, nagyobb, legnagyobb,
14.30 Kerékpározás, 17.40
Rió, 18.00 Atlétika-Eb,
22.05 A diktátor (amer.),
0.05 Az egérvadász (amer.),
0.30 Berlin Alexanderplatz

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 13.00
NCIS (amer.), 15.00 Szalvéta nélkül, 16.00 Családi történetek, 16.56 Niké,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Az örökség (cseh), 23.10
Járási forduló (cseh), 0.15
NCIS (amer.), 1.55 Cobra
11 (német)

JOJ TV

9.55 Szőrmókok bosszúja (amer.), 12.00 Híradó,
12.30 Castle (amer.), 13.30
Hawaii 5.0 (amer.), 14.30
Járási forduló (cseh), 15.30
Kalandok a szigeten, 17.00
Híradó, 17.30 Topsztár,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.40 Főzd le anyámat!,
22.00 Mythica (amer.),
0.30 30 napig tartó éjszaka
(amer.), 3.00 Krimi

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július
2-án Ottó
július
3-án Kornél
július
4-én Ulrik
5-én Emese, Sarolta, Cirill, Metód
július
július
6-án Csaba
július
7-én Apollónia
július
8-án Ellák
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a nagyszombati Virág Daniel mérnök és Mgr.
Milkovičová Ildikó, a komáromi Múcska Peter és a marcelházai Vidová Katarína, a marcelházai Babis Peter és Šafárová Kitti, a komáromi Viszlay Tibor és a pozsonyi Salnerová
Katarína, a komáromi Vida Norbert és a pozsonyi Makovická
Petra, a komáromi Kopócs Béla és Mezei Mária, a komáromi
Holderik Attila és Demingerová Valéria
Gútán: a gútai Fűri Tamás és Koczkás Tímea, a negyedi Rák
Tibor és Poláková Vlasta.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az udvardi Icso Zoltán, a
gútai Ďurčo Kevin és Morvay Nina, az ímelyi Bódis Tyson, az őrsújfalusi Kiss Kincső, a jászói Kasáš Maxim, a marcelházai Tornóczi László Levente, a
csallóközaranyosi Sebők Krisztián, a bajcsi Molnár Justin, az érsekújvári Dioši Chloe, a megyercsi Sárközi Márió,
a szentpéteri Péntek Léna, az ógyallai Mechurová Olívia, a
komáromi Vitai Etelka, Lacza Emily, Veselá Emma, Asbóth
Adél, Jurčina Šimon és Mezei Mária Mia.

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a gútai
Szépe Pál (83 éves) és Németh Mária (87 éves), a szilasi Kucsora Ferenc (66 éves) és Fehér László (81 éves), a csicsói
Seiner József (64 éves), gelléri Varga Imre (59 éves), a vágfüzesi Timler Lajos (54 éves) és a marcelházai Gyurcsis Irén (83
Emléküket megőrizzük!
éves).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
június 25-én elkísérték utolsó útjára

özv. Jókai Józsefnét
(szül. Vasas Erzsébet),

a búcsi református temetőbe, aki

hosszan tartó, türelemmel viselt betegség
után távozott szerettei köréből.

Emlékét őrzik fiai Tibor és Józsi, menyei és hat unokája

MEGEMLÉKEZÉSEK
A mélyben csak tested merült el,
csak az tűnt el a föld alatt,
de lényed ezerfelé szórva is
örökre köztünk marad.
Fájó szívvel emlékezünk június 30-án,
halálának tizedik évfordulóján

Keszeli Katalinra
Gútán.

Emlékét őrző családja

Csak az hal meg, akit elfelednek,
szívünkben örökké élni fog a fájó emlékezés.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
június 30-án, halálának hatodik
évfordulóján szerettünkre,

Leczkési Ignácra
Gútán.

Emlékét őrző felesége
és családja

A Dunatáj receptkönyvéből

Bolognai csőben sütve

Hozzávalók:
2-3 csipetnyi só
80 dkg paradicsomkonzerv
20 dkg darált sertéshús
20 dkg darált marhahús
10 dkg parmezán
1 teáskanál oregánó
1 teáskanál bazsalikom
5 evőkanál tejszín
1-2 csipet őrölt bors
5 evőkanál olaj
2 gerezd fokhagyma
1 db vöröshagyma
40 dkg spagettitészta

Ribizlis kocka

Hozzávalók:

A piskótához
4 db tojás
20 dkg cukor
17 dkg rétesliszt
4 ek víz
A krémhez
30 dkg piros ribizli
20 dkg porcukor
20 dkg margarin
2 dl tej
2 csapott ek búzadara
1 csomag vaníliás cukor
(a tetejére)
Elkészítése:

Elkészítése:

A hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk. Egy serpenyőt felhevítünk, beleöntjük az olajat, majd hozzáadjuk a darált húst és kifehérítjük, hozzákeverjük az apróra vágott fokhagymát, felöntjük a paradicsomkonzervvel, hozzáadjuk a fűszereket, és 20 percig főzzük.
A spagettit kifőzzük, majd összekeverjük a szósszal. Hozzáadunk 5
evőkanál tejszínt, kerámiatálba simítjuk. Végül a tetejére reszeljük a
parmezánt, és 180 fokon pirosra sütjük.

Először megsütjük a piskótát, ha kihűlt, kettévágjuk. (Kettévágva kb. 1-1 cm-es magas lesz a piskóta.)
Megmossuk a ribizlit, lecsumázzuk, lecsepegtetjük.
Megfőzzük a tejbedarát, és kihűtjük. Habosra keverjük a
margarint a porcukorral, és a kihűlt tejbedarához keverjük,
majd beleforgatjuk a ribizlit. A két lap közé töltjük a krémet,
és hűtőbe tesszük. Ha jól lehűlt, kockára vágjuk, és megszórjuk vaníliás cukorral.

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

Gépjárművezetőket keresünk 3,5 tonnás furgonokra!

Rekonštrukcia bytov.
Lakásfelújítás.

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

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

* A csicsói kastélyba (Komáromi járás) házvezető házaspárt keresnek. Németnyelv-ismerettel és ápolói gyakorlattal
rendelkezők előnyben részesülnek. Jelentkezni lehet 2016.
07. 25-ig a következő telefonszámon: 0042/1/905978570,
eszter@csicsoialma.com.

Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.

S Z U D O K U

Eladó tűzifa (nyárfa)

10 m3/ 150 euró.

Tel.: 0949 490 011.
* Sárgabarack eladó (saját
szedés 0,70 euró/kg, leszedve
0,90 euró/kg). Tel.: 0905 430
196.
* Eladó dupla és egyszemélyes rekamié, könyvesszekrény és két fotel. Tel.: 7782
517.

Polgármesteri díjat kaptak Ógyalla legjobb sportolói
Pénteken a tizenkettedik alkalommal megtartott Ógyallai Kulturális Napok nyitóünnepsége ünnepi akadémiával folytatódott a városi kultúrközpontban. Az ünnepi ülés központi eseményeként a polgármesteri díj és az emlékérmek átadására került sor. – Idén
úgy döntöttünk, hogy városunk kiemelkedő sportolói vehessék át ezeket az érmeket.
Ahhoz, hogy a mai fiatalokat a sportra tudjuk
biztatni, szükség van olyan példaképekre, mint
a mai díjazottak, akik példaértékű életet és
sporteredményeket mutathatnak fel. A sportolók
eredményeihez szükség van a sportvezetők tevékenységére is, akik támogatják, segítik a munkájukat – mondta Basternák Ildikó polgármester.
Ógyalla Polgármesterének Díját France Martin
mérnök, paralimpikon síző kapta, aki az egészségkárosult sportolók hazai és világversenyein
France Martin mérnök, paralimpikon egyaránt állhatott már dobogón. Amerikában, a
világkupán óriás műlesiklásban 2. és 3. helyet
síző polgármesteri díjat vehetett át.
szerzett. Ógyalla Város Önkormányzatának Emlékérmét kapta kiemelkedő sportteljesítményéért Fazekas Barbara (jobbra fent) western-versenyző, aki a Mácsik farm színeiben rajtol Omar nevű lovával
és többszörös vándorkupa-győztes. A szeptemberi országos
bajnokságra készül Rolník Adam karatéka, aki 2011 óta folyamatosan az élvonalban áll, szlovák bajnok, világbajnok és
Európa-kupagyőztes is. Kuvík Kristián (lent) súlyemelő neve
sem ismeretlen a sportvilágban, hiszen a TJ Strojár Hurbanovo súlyemelő csapat
tagjaként díjak egész
sorát hozta a városba.
Valamennyi korcsoportjában megnyerte
a szlovák bajnokságot és 128 kg-os szakítással bronzérmes
lett. Božík Miroslav
hármas erőpróbázó
is részesült a kitüntetésben. Ő a fekvenyomás szlovák
bajnoka, a hármaserőpróba szlovák kupájának nyertese.

L A B D A R Ú G Á S

KAJAK

–

KENU

Mérlegen a Komáromi járás csapatainak szereplése a 2015/2016-os sportévben (2.)
IV. liga
Eléggé balszerencsés évadzáró következtében Gúta felnőtt csapata a bajnokság harmadik helyén
fejezte be küzdelemsorozatát. Egyértelműen a nagysurányiak helyzetfelismerése segítette őket abban, hogy legyőzzék hazai pályán azt a gútai csapatot, amely huszonöt fordulón át vezette a bajnoki élmezőnyt.
Mindez a bajnokság vége előtt 4 vábbra is csak Magyar tündököl, ték. Veszélyes, fiatal csatáraik
fordulóval történt és szinte meg- aki a 48 gól felét lőtte, a többiek még sok fejtörést okozhatnak elmagyarázhatatlan a 0:2-es vere- a maradékon osztoztak.
lenfeleiknek, főleg Kender, Gál,
ség. A rivális győzelme azonban A bajnokság másik járásbeli csa- Bacigál és Hübsch jeleskedtek
megingatta a gútai játékosok bi- pata Ímelyé. A bajnokság kezde- ezen a téren.
-boldizalmát is és ennek köszönhető, tén még a középmezőnyben volUtóirat:
ahogy a fáradtan, taktikai ös�tak, majd fokozatosan a kiesés
szhang nélkül játszó csapat
szélére kerültek. A tavaszi Nem kis meglepetésre, az V.
végül a Komáromi járást
idényben minent elkövettek liga győztese, Ekel csapata
ebben a bajnokságban képannak érdekében, hogy bent nem vállalhatta a továbbjuviselő másik csapat, Ímely
maradhassanak a ligában. tást és így a második helyezett,
pályáján is 4:0-s vereséget szen- Nagyon jó taktikával és kellő Szentpéter csapata játszik
vedett. A kitartó gútaiak szerint erőnléttel sikerült feltornázniuk majd a IV. ligában.
az okot elsősorban a középpá- magukat a középmezőnybe és
lyások gyenge teljesítményében 45:45-ös gólaránnyal a bajnokSzentpéteri
látják, viszont a védelemre nem ság 12. helyén végeztek. Mindbravúr
lehet panasz, hiszen a csapat a ennek a megkoronázása volt az
lejátszott 30 mérkőzés alatt csak a találkozó, ahol Gúta csapatát A labdarúgóidény végeztével
25 gólt kapott. A csatársorból to- megszégyenítő módon legyőz- a szentpéteri szurkolóknak
kedveskedve a labdarúgóklub barátságos találkozót
A IV. liga végső táblázata
szervezett az I. ligás duna1. Nagysurány
30
20
4
6
71:36
64
szerdahelyi szupercsapattal,
2. Nyitra jun.
30
18
6
6
65:25
60
a DAC-cal. Azok, akik fölé3. Gúta
30
17
8
5
48:25
59
nyes győzelmet előlegeztek
4. Garamkálna.
30
18
3
9
59:30
57
a vendégeknek, alaposan
5. Léva
30
15
9
6
50:29
54
tévedtek, hiszen az első fél6. Felsőbodok
30
17
1
12
48:43
52
időben már bebizonyoso7. Család
30
14
5
11
49:48
47
dott, hogy a hazaiak védelme
8. Udvard
30
14
4
12
45:35
46
sok kellemetlen meglepetést
9. Újlót
30
11
6
13
53:44
39
szerzett a szerdahelyi csa10. Vion B
30
11
4
15
58:59
37
tároknak, akik csak egyszer
11. Párkány
30
10
5
15
38:52
35
találtak be a szentpéteri ka12. Ímely
30
10
4
16
45:45
34
puba. A második félidőben is
13. Vágfarkasd
30
9
4
17
43:56
31
megismétlődött a helyzet, bár
14. ČFK Nyitra
30
10
1
19
35:61
31
a DAC további góllal növelte
15. Tardoskedd
30
7
4
19
32:79
25
előnyét. Szentpéter – DAC
16. Zselíz
30
4
2
24
18:90
14
Dunaszerdahely 0:2 (0:1).

A már nemzetközi terepen is elismert Komáromi Nagydíj elnevezésű kajak-kenu versenyén hat
ország 23 klubjának 432 versenyzője szállt a Vág-Duna vizére a verseny 58. évfordulóján. A
hazai versenyzők számára ez a kupaverseny azért is kiemelt jelentőségű volt, mivel a hosszútávú (5 000 m) futamok egyben a Szlovák Nagydíj pontversenyébe is beszámítódtak. Első ízben
rendezték meg a Halmo Vojtech Emlékversenyt a nagyhírű egykori sportoló és napjaink eredményes edzője tiszteletére, aki a múlt év végén örökre távozott köreinkből. A C1 500 méteres
futamon – amelyet az emlékverseny tiszteletére indítottak – a legeredményesebbnek Koczkás
Olivér edző neveltje, a 17 éves Sýkora Samuel Daniel bizonyult.
A verseny színesítése érdek- Csoma Tomáš a Pecsuk Peter fiúk …2. Léránt Lucas (12 r.)
ében a szervezők meghirdették (UKB/, 3. Bukovský Tibor és * K1 13 éves fiúk …8. Schrimés 500 m-es távon indították Ďurčo Marek * K2 férfiak 1. pel Peter * K1 13 éves lányok
is a Kiskrapek Kupát, ahol a Botek Adam és Szokol Dániel * …3. Koczkás Eszter, …11.
nyolcéves lányok kategóriá- C1 14 éves fiúk 1. Lérán Peter Farkašová Samanta * C1 kadéjában a komáromi apróságok Christopher t,… 4. Gallo Dávid tok 1. Koczkás Dávid, 2. Zilizi
közül …2. Zrneková Michaela, * K1 14 éves fiúk … 2. Mesz- Richard, …11. Méhes Zoltán *
míg a nyolcéves fiúk kategóriá- lényi Márk,… 6. Brandt Erik * C2 kadétlányok … 2. Ikréniojában a komáromi 1. Tóth Mi- K2 juniorlányok …4. Konečná vá Viktória (14 r.) és Tinková
chal, 2. Házi Dominik állhatott Anita és Wiebauerová Viktória Sandra (TTS) * K1 kadétok
a dobogóra. Az Old boys kupa (TAT/, … 6. Grolmusová Bibiá- …3. Ujvári Marko, …12. Náidei versenyének legjobbja na és Guspanová Patrícia (ŠKP) hlik Pavol, …16. Konečný
Krajči Ladislav, Viszlai Igor, * C2 juniorok …2. Csontos Ist- Kevin, 17. Černák Martin, 18.
Ďurčo Marek és Náhlik Pavol ván és Banai Tóth István, 3. Sý- Tanka Tomáš, …24. Farkaš
lett. A csapatversenyt a KRK kora Samuel Daniel és Delogu Erik, …27. Karika Benedek,
Nyitranovák versenyzői nyer- Alberto (TAL) * C2 kadétok …32. Bogdány Karol * K1 katék, 2. lett a komáromi klub, 1. Koczkás Dávid és Zilizi Ri- détlányok …5. Gőcze Andrea
3. pedig a Moravany-i evezős- chard, …6. Méhes Zoltán és * C1 kadétlányok …3. Ikréniová Viktória (14 r.) * K2 férBelanský Ján (UKB/
klub. Az egyéni eredmények:
fiak 1. Botek Adam és Szokol
SZOMBATI FUTAMOK: 2 000 méteres táv
K2 11-12 éves lányok 1. Bugár Daniel * C1 14 éves fiúk …2.
500 méteres táv
C1 ifik 500 m Vojto Halmo Em- Réka és Sidová Bianka, …7. Léránt Peter Christopher * K1
lékverseny 1. Sýkora Samuel Bakos Orsolya Virág és Vávrová 14 éves fiúk …2. Meszlényi
Daniel, …4. Banai Tóth István, Eva, …11. Banská Anna és Pa- Márk, … 8. Brandt Erik, …21.
…6. Csontos István * K2 13- radiová Vivien * K1 12 éves fiúk Banský Máté, …23. Viszlai
14-éves lányok … 4. Koczkás …3. Podleiszek Filip,…5. Dok- Viktor * K2 juniorlányok … 2.
Eszter és Pecsuková Katarína torík Jakub, …10. Ott Jakab, 13. Petrušová Mariana és Mikušo(UKB) * K1 veteránok …2. Németh Dominik * K1 11 éves vá Romana (PIE/, 3. Konečná
Ódor Ladislav, 3. Bukovský Ti- fiúk 1. Doktorík Jakub, 2. Tóth Anita és Wiebauerová Viktóbor, 4. Ďurčo Marek, 5. Viszlai Ľudovit, …10. Farkaš Tomáš, ria (TAT) * C2 juniorok … 2.
Igor, 6. Zirkelbach Gabriel * K2 11. Zrnek Jakub, …22. Kajtár Csontos István és Banai Tóth
13-14 éves fiúk…2. Meszlényi Viktor, … 23. Stojka Tibor * István * C2 kadétok 1. KoczMárk és Bogya Bálint (ŠAM) K1 10-éves fiúk …2. Grolmus kás Dávid és Zilizi Richard,
* C2 13-14 éves fiúk 1. Gallo Lukáš, …6. Podleiszek Dávid, …6. Méhes Zoltán és Belanský
Dávid és Léránt Peter Chris- …10. Ikréni Márk * K1 10-éves Ján (UKB) * K2 kadétok… 6.
topher, …4. Léránt Lucas (12 lányok …3. Tóthová Tamara * Ujvári Marko és Horváth Péter
r.) és Pani Giulio 11 r. (TAL) * K1 9 éves fiúk -… 3. Bugár Ma- (ŠAM/, …10. Konečný Kevin
és Náhlik Pavol, …14. Farkaš
férfiak 1. Botek Adam, …4. rek, 4. Marsal Máté
BIRKÓZÁS ERŐSPORT K1
Erik és Tanka Tomáš
Szokol Daniel * C1 veteránok
2 000 méteres táv
VASÁRNAPI FUTAMOK
A Gömöri Kupa Rimaszom- Még a bizonyítványosztást 1. Berta Ján * K1 juniorlányok
K2 11 és 12éves fiúk 1. Dok5 000 méteres táv
1.
Petrušová
Mariana,
…5.
batban megtartott versenyén megelőzően megrendezték a
C1 juniorok… 2. Banai Tóth torík Jakub és Podleiszek FiKonečná
Anita,
…7.
GrolmuVárpalotán rendezték meg négy ország 127 birkózója (kö- Komáromi járás középiskoIstván, 6. Csontos István * K2 lip, …5. Doktorík Dominik és
a karatékák Tameshiwari zöttük a madariak és a marcel- lásainak VI. Erőemelő Öt- sová Bibiána * C1 13 éves fiúk 13-14 éves lányok… 4. Kocz- Tóth Ľudovit, …7. Ott Jakab
…2.
Léránt
Lucas
(12
r.)
*
K1
(erőpróba) versenyét, ahol házaiak) lépett szőnyegre.
próbáját.
kás Eszter és Pecsuková Kata- és Zrnek Jakub, …10. Farkaš
a keszegfalvai Seisin Karate Az idősebb diákok korcso- Az 1. helyen a Ľudovít Šulek 13 éves fiúk …7. Schrimpel rína, … 9. Farkašová Samanta Tomáš és Németh Dominik,
Peter
*
K1
13
éves
lányok
…3.
Klub versenyzői is felálltak a portjában a 32 kg-osok között Gimnázium diákja, Ďurčo Maés Kašáková Petra/UKB) * K1 …17. Kajtár Viktor és Stojka
3. lett a marcelházai Galbavý túš végzett 269 pontos ered- Koczkás Eszter, …7. Hübschostartvonalhoz.
veteránok 1. Bukovský Tibor, Tibor * K1 12 éves lányok
vá
Diana
*
C1
kadétok
1.
KoczA gyerekek összevont 1-2- Albin, 35 kg-ban 1. Remes ményével. Második lett Frey
…3. Ódor Ladislav, 4. Viszlai …5. Bugár Réka, …11. Bakos
kás
Dávid,
2.
Zilizi
Richard
*
kategóriájában
ezüstérmes Norbert (Madar), 59 kg-ban 1. Boris, a gútai Magán SzakköIgor, 5. Ďurčo Marek * K2 13- Orsolya Virág, …14. Banská
K1
kadétok
…8.
Ujvári
Marko
lett a csallóközaranyosi Ja- Megály Zoltán, 66 kg-ban 3. zépiskola diákja 241 ponttal,
14 éves fiúk… 4. Meszlényi Anna, …17. Paradiová Vivikab Adrien. A serdülő fiúk 6 Kálmán Krisztián,... 5. Megály harmadikként pedig Kovács * K1 kadétlányok …9. Gőcze Márk és Bogya Bálint (ŠAM) * en * K1 11 éves lányok …6.
Andrea
*
C1
kadétlányok
…3.
km-es futásában a dunaszer- Ádám (mindhárman marcel- Richárd, a II. lakótelepi szakC2 13-14 éves fiúk 1. Gallo Dá- Vávrová Eva, …11. Vávrová
dahelyi Kósa Tamás remek házaiak), 73 kg-ban 1. Kovács középiskola tanulója állhatott Ikréniová Viktória (14 r.) * K2 vid és Léránt Peter Christopher, Anna * K1 10-éves fiúk …2.
veteránok
1.
Zirkelbach
Gabriteljesítményével az 1. helyen Nikolasz (Madar), U23-ban 1. dobogóra, aki 229 pontot szerel és Blažek Martin (UKB/, 2. …3. Léránt Lucas (12 r.) és Ki- Grolmus Lukáš, …5. PodMegály Arnold (Marcelháza).
végzett.
zett.
zek Peter (MOR) * K1 férfiak leiszek Dávid, …11. Ikréni
1. Botek Adam * K1 juniorlá- Márk * K1 10-éves lányok
nyok 1. Petrušová Mariana,… …3. Tamara Tóthová * K1 9
CSELGÁNCS
5. Konečná Anita,… 8. Grol- éves fiúk-… 3. Marsal Máté ,
IV. Shito Ryu Karate Európa-bajnokság
A svájci Baarban rendezték meg a város nagydíjáért meg- musová Bibiána * C1 13 éves 4. Bugár Marek.
Érsekújvárban rendezték meg a Shito Ryu küzdősport IV. hirdetett cselgáncsversenyt, amelyen a sportágban haladó,
Európa-bajnokságát, amelyen 11 ország (Bulgária, Fehér- ám diákkorosztályú versenyzők léphettek tatamira.
oroszország, Spanyolország, Anglia, Németország, Ma- A tornán indult a gútai után- gő, id. diáklányok 40 kg-ig 1.
gyarország, Olaszország, Moldova, Románia, Oroszország pótlás csapata is, amely rend- Szabó Margaréta, ifi lányok 40
A Myšák Denis – Vlček Erik – Tarr György – Linés természetesen Szlovákia) mintegy hatszáz karatékája kívül jól szerepelt a nemzet- kg-ig 3. Szabó Veronika, junika Tibor csapat a K4 500 méteres szombati futamálépett tatamira.
ban 0,8 másodperccel lemaradva a győztes magyar
közi
viadalon.
Mindez
azt
is
or
lányok
40
kg
2.
Szabó
VeroCsapatversenyben eredményeA gútai Taiyó Karateklub
négyestől, ezüstérmet szerzett a moszkvai EB-n,
jelzi,
hogy
a
nagy
múltú
klub
nika,
63
kg-ban
5.
Decsi
Dóra.
ikkel a gútai szeniorok az EB-n
versenyzőinek eredményei:
majd 1000 m-en aranyat szereztek!
számára
nem
jelent
gondot
az
Angyal Zoltán kumite 2., Er- ezüstérmet harcoltak ki. -KiTiutánpótlás nevelése. Jelenleg
délyi Nina kua „kicsik” nevelésével Szabó
mite 3. Bagita
Róbert edző foglalkozik.
Dániel kumite
A mini diákok kategóriájában
3. * Bogár
36 kg-ban aranyérmes lett
A komáromi
Dominika
Tánczos Márton, az ifj. diákSýkorová Eva lett a
kata 1. * Bolányok 40 kg-os súlycsoportgár DominiVASLADY
jában 1. Szabó Margaréta, a
ka kumite 1.,
fiúknál +45 kg-ban 1. Gulyás A komáromi Black Cross Gym
SVK TEAM
Gábor Zsombor, 2. Czina Ger- sportolója a Brünnben megA 1. *
rendezett nyílt Fitmonster verKósa Tamás kumite 2.; SVK
senyén korábbi eredményeit
TEAM A 1. * Vermes Ákos
túlszárnyalva, elnyerte a Vaskumite 3.; SVK TEAM B 2. Hatalmas hajrázások és szurkolás közepette zajlott a II. Felvi- lady címet. A versenyzőknek
* Jóba Attila kumite 3.; SVK déki Vágta – a budapesti Nemzeti Vágta hivatalos előfutama – atlétikában, gimnasztikában,
A komáromi vízes sportélet történelmében először fordul elő,
TEAM A 1. * Forró Réka Do- szombaton, Dunaszerdahelyen. A Felvidéki Vágta döntőjében úszásban, birkózásban kellett
hogy kenu négyes indulhasson a junior Eb-n. Idén ezt a verrina kumite 3.; SVK TEAM B több hosszal lehagyva a többieket az érsekújvári Tóth René összemérniük felkészültségüsenyt Plovdivban rendezik meg július 15-én. Eddigi teljesít3. * KATA TEAM MALE Se- vágtathatott át éljenezve a célvonalon, majd őt követte Bobek ket. Éva most az októberben
ménye alapján a komáromiak utánpótlás négyese, a Koczkás
nior 2. – Bagita Roland, Bor- László (Naszvad) és bronzérmesként Lednecky Norbert (Fel- Cipruson sorra kerülő bajnokÁdám – Zilizi Richard – Banai Tóth István – Sýkora Samuel
ecky Peter, Baďura Peter ifj.
sőszeli).
ságra készül.
Daniel legénység érdemelte ki az Eb versenyén a rajthoz állást.

KYOKUSHIN
KARATE

K A R AT E

Aranyérem az Eb-ről!

NATURÁLIS
TESTÉPÍTÉS

Komáromi ifi kenusok először a junior Eb-n!

L O VA G L Á S

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával • Főszerkesztő: Morovič Lajos • Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa • Gazdasági ügyintéző: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi.
Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P.f. 38, 94501 Komárno • Tel. /Fax: 035/7731
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