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Amit dr. Marek Anton megfőzött, azt
most senki sem akarja megenni!

Sürgősen kezelni kell az I. és
II. lakótelepi problémákat

Neves vendégek, szakelőadók szerepeltek a Martfeszt programján. A nulladik
napon őszinte hangú elemzést adott Kövér László, a
magyar parlament elnöke,
illetve Potápi Árpád János,
nemzetstratégiáért felelős államtitkár, majd a csütörtöki
és pénteki programok is azt
igazolták, hogy érdemben és
színvonalban is kellően gazdag programot készített elő
a Via Nova ICS az idei nyári
egyetemre. Többször is megjelent Menyhárt József, az
MKP elnöke, aki elsősorban
közvetlenségének köszönhetően vált népszerűvé a fiatalok körében.
Pénteken este viszont tragédia történt, másfél órás
orvosi beavatkozással sem
tudták megmenteni egy 16
éves lány életét, ezért a táborvezetés kegyeleti okokból leállította a szombati és
vasárnapi programokat.

Még dr. Marek Anton polgármestersége idején történt, hogy az I. és II. lakótelep egy-egy bérházába tömegesen költöztek be olyan lakók, akiknek a normális
beilleszkedésről és együttélésről teljesen már elképzelésük van, mint a többi
ottélőnek. Napjainkra ez már állandó konfliktus forrása, amire csak egyfajta
szépségtapasz, hogy a város a környéken fokozta a rendőri készenlétet. Ennek
a helyzetnek a tartós megoldása azonban nemcsak közbiztonsági kérdés, hanem szociális és városfejlesztési megoldásokat is igényel.

A testületi ülésre eljöttek a
panaszosok is, akiknek az
élete szinte pokollá vált.
Megoldást jelenthet az a
javaslat, amelyet Kuchár
Miloš vállalkozó vetett fel
(négy bérháza van), miszerint jelenlegi tulajdonosától
megvásárolná az épületeket,
felújítaná azokat, miközben
a városon kívül szükséglakásokat építtetne, ahová átköltöztetné a problémás családokat. A városnak hamarabb
kell lépnie, mielőtt az ügy
politikai színezetet kapna.
Szerencsére a képviselők is
tudatosítják, hogy az emberek problémáit komolyan
kell venni. Mint ismeretes,
korábban kilátásba helyezték, hogy Kotleba „legényei”
esetleg demonstratív felvonulást tartanának az épületek
körül.
Hosszas vita alakult ki Korpás Péter mérnök és a komáromi információs rendszert
felügyelő Dobi Róbert között, aki tételesen bizonyította, hogy a pályáztatás során
senkit sem juttattak jogtalan
előnyhöz, hanem a hivatal
annak alapján állította össze
a pályázati feltételeket, hogy
azt kapja a rendszertől, amire
szüksége van. A versenybe
a három legismertebb ilyen

irányú feladatokat végző
cégből kettő jelentkezett be.
Senki sem várt fordulatot a
városi cégek elszámoltatása
területén, így azután néhány
lényegretörő felszólalás mellett a testület jóváhagyta a
KOMVaK Rt. múlt évi elszámoltatását, amelyből megtudtuk, hogy a cég vagyona
jelenleg 24,5 millió euró.
Többen felfigyeltek (mások
viszont nem!) arra, hogy a
cégnek jelenleg folyamatosan kárt okoz, hogy a vízvezetékrendszer rossz állapota
miatt az elfolyó víz men�nyisége eléri a 32 százalékot.
Arról viszont nem volt szó,
hogy a vízvezetékrendszer
karbantartása valójában a cég
feladata lenne...
Hosszú idő után szabad utat
kapott a város sportlétesítményeinek felújítása. Mint köztudott, Bastrnák Tibor idején
került sor a központi sportcsarnok felújítására, amely
kellő szakértelem és körültekintés nélkül történt. Most
a testület elfogadott egy 15
ezer eurós tételt a röplabdacsarnok felújítására, s 30 ezer
eurót az Erzsébet-szigeti jégpálya palánkjára és biztonságosságának növelésére.
Jóváhagyásra került a komáromi utcák felújítása, viszont

a dolog szépséghibája, hogy
ezen a téren a város csak a
saját erejére támaszkodhat.
A felújítás kapcsán tíz évre
ismét eladósodik a város.
Felvetődik a kérdés, hogy az
úttestek felújítása mellett sor
kerül-e a városi közlekedés
koncepciójáak felülvizsgálatára, vagyis mikor és hogyan
oldódik meg a VII-es lakótelep és a Komárom-Pozsony
közötti út hajógyári csomópontjának összekötése. Ennek a kérdésnek az aktualitását mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy az új komáromi híd megépítése esetén a
már most túlzsúfolt úton való
közlekedés szinte lehetetlenné válik. Egyedül Korpás
képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy nem elég az
úttest felületét megjavíttatni,
hanem az alatta (mellette)
levő műszaki infrastrukturát
is ki kell cserélni. Dr. Benyó Zoltán is támogatta az
utak felújítását, ám felhívta a
figyelmet arra, hogy a munkálatok költségeit nem kölcsönből kellene előteremteni,
hanem kellő tervezés és költekezési visszafogottság mellett a város költségvetéséből
kellene rá forrást találni. Érdeklődéssel várjuk a további
fejleményeket.

Újabb csillag ragyog az égen
(Fent) Dudaszó és magyardob kísérete mellett Gubik László, a Via Nova ICS elnöke felkérésére a táborzászlót Berényi József vonta fel a megújult Árgyélus-ház előtt, (lent) néhány ismerős
arc az előadók között (1.) Vései Kovács László és Bayer Zsolt, (2.) Eperjes Károly, illetve (3.)
Duray Miklós, aki ezúttal politikai háttérinformációkat osztott meg.

1.

Komáromi
nyári esték

Július 18-án a komáromi
Klapka téren újabb állomásához érkezik a Lehár Ferenc
Polgári Társulás által szervezett programsorozat. Ezúttal
a pozsonyi Charlie Band lép
fel, amely a főváros egyik legismertebb nosztalgiaegyüttese, amelynek repertoárján
a hatvanas-kilencvenes évek
zenéje szerepel.

2.

3.

Az ekecsi Kovács Kata Zsófia decemberben Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a lengyelországi Tarnowskie
Góryban rendezett kyokushin karate kontinensviadalon,
élete első Eb-jén. Itt korosztályában (U16) a +65 kilogrammos kategóriában léphetett fel a dobogó második fokára.
Eredményeiről lapunk is folyamatosan beszámolt, együtt
örültünk az ekecsi kislány sikereinek, aki a keszegfalvai
karateklub tagjaként egy kicsit a miénk, a komáromi régió
reményteljes sportolója is volt.
Pénteken délután még lelkesen asztaliteniszezett, néhány
órával később pedig már az orvosok küzdöttek életéér, sajnos, mindhiába. Zsófi szíve feladta a küzdelmet, a kedves
lány eltávozott közülünk. Mosolyát, vidámságát, fiatalságát lélekben megőrizve gyászolják szülei, családtagjai és a
Martfeszt résztvevői.

Hat évvel ezelőtt bérgyilkos oltotta ki Basternák László életét

Öt évvel ezelőtt tartottak először megemlékezést a rokonok, barátok, párttársak Basternák László, Ógyalla polgármestere, az MKP
OT tagja, kerületi elnöke családi házánál,
ahol bérgyilkos oltotta ki az életét. Azóta ez

a szomorú helyszín egyfajta kegyhellyé vált,
ahol mindig ég a mécses és van friss virág.
Vasárnap délután Becse Norbert, az MKP
járási elnöke emlékezett a szerény, csendes,
megfontolt politikusra. A megemlékezésen

nejével együtt részt vett Menyhárt József, az
MKP országos elnöke, politikustársai és az
ógyallai lakosok, akik őrzik emlékét, majd
Erdélyi Tímea lelkész tartott emlékeztető istentiszteletet a református templomban.
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Újabb megyei útszakaszok burkolat-felújítása valósul meg Nyitra megyében

Parlamenti
ingyencirkusz

Itt-ott majd nem zötyög a kocsi...
Július 4-én tartotta meg Nyitra megye önkormányzata a 24. testületi ülését. Az előző ülésen fogadta el az önkormányzat a tavalyi gazdasági év zárszámadását, amely több, mint
11 millió euró többlettel zárult. Elhatároztuk akkor, hogy három stratégiai területen lazítunk a feszes pénzügyi szigoron, ezek pedig az egészségügy, a szociális ügyek, valamint
a megyei utak burkolat-felújítása. E szándék megtestesítése a 24. önkormányzati ülésen
valósult meg első ízben.

Az idei költségvetés 5. módosításánál érezhetően megnöveltük az egészségügyben és
a szociális területen dolgozó
nővérek, ápolók és kiszolgáló
személyzet bérét, esetenként
10-15 százalékkal. Tavaly decemberben döntöttünk a megyei utak biztonságossá tétele,
burkolat-felújítása 2. fázisáról
megyei költségvetésből, amely
3,5 millió euró összegben idén
nyáron valósul meg, mivel a
közbeszerzés az elmúlt hónapokban lezajlott. A múlt héten
további 3,5 milliós csomagról
döntöttünk a 3. fázisban, amely
idén ősszel valósulhat meg. Az
újabb csomagból a Komáromi
járásban megújul a megyei út
burkolata Martos belterületén,
Lakszakállas belterületén, illetve a 63-as főutat Lakszakállassal összekötő út burkolata,
a Bátorkeszi és Madar közötti
megyei út burkolata, a Bagota
és Perbete közötti út legkritikusabb szakasza, a Gúta és
Nemesócsa közötti út legkritikusabb szakaszának burkola-

ta, Nemesócsa belterületén a
megyei út burkolata, valamint
a Megyercs és Keszegfalva
közötti út legrosszabb szakaszának burkolata. Az Integrált
Regionális Operatív Program a
megyék számára előírja, hogy
határozzák meg a regionális
integrált fejlesztési stratégiájukat (RIÚS). E stratégia első
konkrét, Nyitra megyei fejlesztési csomagjáról döntött az
önkormányzat, amelyet Brüs�szelbe nyújt be jóváhagyásra.
A csomag a megyei közutak
fejlesztését, burkolat-felújítását, biztonságossá tételét illetően többek között a következő
utakat is tartalmazza: a Komárom és Vágsellye közötti, az
Érsekújvár és Gúta közötti, a
Vágsellye és Nyitra közötti,
az Ipolyság és Gyűgy közötti,
a Léva és Deménd, valamint a
Szalka és Ipolypásztó közötti utakat. Javaslatomra a lista
kiegészült a Párkány és Bajcs
közötti megyei úttal, miután a
képviselőtestület e javaslatomat elfogadta.

Bakancsos Tábor

Nyitra megye eddig öt szakmai
területen kínál évente megpályázható megyei támogatást.
A hétfői határozattal a hatodik
terület támogatására is jogerőre
emelkedett az általános érvényű
rendelet, mégpedig az egészségügy területén az elfekvők
(hospice) fenntartására. Mivel e
szakmai területet végképp nem,
vagy nem kielégítő módon támogatják az egészségügyi biztosítók, s mivel Nyitra megyében
csupán két ilyen jellegű intézmény működik (miközben Besztercebánya megyében 6, Eperjes
megyében 12 ilyen elfekvő működik) a megyei önkormányzat
ösztönözni kívánja újak létrehozását és támogatni szeretné tevékenységüket. Az elfekvők Nyitrán és Tótmegyeren működnek,
új elfekvők létrehozását sürgetik
Komáromban, Párkányban és
Nagytapolcsányban, ám az egykori vágsellyei kórház területén
is megoldható lenne ilyen intézmény létrehozása.
A megyei stratégia a következő
szakközépiskolák és szaktan-

intézetek felszerelését tartalmazza műhellyel, gépekkel,
szerszámokkal és szaktantermekkel illetve laboratóriummal: egyebek mellett a Lévai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, az
Érsekújvári Vendéglátóipari
Szakközépiskola és a Vágsel�lyei Összevont Középiskola.
Az oktatási bizottság tagja,
Szigeti László javaslatára a lista kiegészült a Komáromi Ipariskolával, valamint az Érsekújvári Ipariskolával, miután a
képviselőtestület az erről szóló
kiegészítő javaslatot elfogadta.
A két korábbi (érdeklődés hiányában) sikertelen kínálati eljárást követően a harmadik nyilvános kínálati eljárásban elkelt
a megye öt ingatlanvagyona a
Komáromi járásban. További
tételek mellett elkelt az egykori mezőgazdasági szakközépiskola gazdasága, épületei és
szántóföldje Gadócon, összesen
215 ezer euróért, a becsült érték
nyolcvan százalékáért. Harmadik nekifutásra elkelt a Karvai
Kertészeti
Szakközépiskola
egykori kollégiumának épülete,
119 ezer euróért, a becsült érték
egyharmadáért.
Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

A fenti cím ugyan abban a lényeges pontban sántít, hogy az a
cirkusz, melyben a választópolgárt honatyáink és honanyáink
részesítik, egyáltalán nem ingyenes, annyi pénzért művelik,
amelyről a bérből és fizetésből, vagy épp nyugdíjból tengődő
közönséges halandó nem is álmodik.
Az „add vissza a kislapátom”
és „óvónéni kérem, a Luca nem
enged a helyemre” színvonalú
veretes huzavona a múlt héten
csütörtökön zajlott, de nem a
Katica óvodai csoportban (a
mai gyerekek ennél már jóval
értelmesebbek), hanem a parlamentben, ahol a Robert Fico
kormányfő leváltására irányuló ellenzéki kezdeményezést
hiúsította meg ilyen gyermeteg módon
a kormánykoalíció. A
parlament
nem tudott
tárgyalni az
ellenzék indítványáról,
mert a kormánypárti
képviselők
nem nyomták meg a jelenlétüket jelző
gombot a szavazókészüléken
és abban a tekintetben sem
egyezett a véleményük, hogy
ki vezesse le az ülést. Andrej
Hrnčiar szerint ő kapott fel-

hatalmazást a Strasbourgban
tartózkodó Andrej Danko házelnöktől az ülés vezetésére, ám
helyét a mikrofon mögött elfoglalta Lucia Nicholsonová, a
parlament ellenzéki alelnöke,
aki nem akarta odaengedni őt.
Ezzel szemben Nicholsonová azt állította, maga Hrnčiar
kérte meg, hogy ő vezesse az
ülést. A cirkusznak az vetett
véget, hogy kikapcsolták az

alelnök asszony mikrofonját,
majd Hrnčiar berekesztette
az ülést. Az ellenzék szerint
ilyesmire még a legvadabb
Mečiar-érában sem volt példa.
-zsu-

kihívások és kalandok a karszton

Idén is a vadregényes Gömör-Tornai karszt természeti szépségeit és a környék történelmi nevezetességeit barangolják majd be a Bakancsos Tábor résztvevői.
A táborhely Várhosszúrét köz
ségben lesz, a kalandok pedig
augusztus 14. és 21. között
várják azokat a 9-15 éves gyerekeket, akik nem riadnak vis�sza a kihívásoktól és szeretnék
megismerni a barlangok, mély hasadékok,
magasba szökő mészkőplatók és hatalmas,
hajnalonként ködben
úszó erdőségek világát. A tábor programjában a túrázás mellett
többek között barlang-

ászás, íjászat, kézműves foglalkozások is szerepelnek.
A részletes program és bővebb
információk a tábor honlapján
és Facebook-oldalán érhetők
el.

Napok, évek, évtizedek

Szűcs Lászlónak, a mindennapok festőjének kiállítása a Limes Galériában
Napok, évek, évtizedek telnek szinte észrevétlenül munkával, hétköznapi örömökkel és bánatokkal, születéssel és gyásszal, gondokkal és életre szóló emlékként őrzött kellemes pillanatokkal, benyomásokkal – ennyiből áll az egyénenként rövidebbre, vagy éppen hosszabbra
szabott földi létünk. S ezeket a napokat, pillanatokat festi immár évtizedek óta Szűcs László
festőművész. Alkotásai egyszerű, köznapi eseményeket örökítenek meg, melyekből megkapó
egyszerűségük ellenére is megannyi novella, elbeszélés kerekedhetne ki.
Az apa gyermekével a korai vonatra siet, késésben vannak. A
kislány apró lábai nem tudnak lépést tartani az apáéval, különben is aludna még, vagy játszana, de sietni kell, nincs megállás. Bizonyára napi küzdelmük ez, mint ahogy a másik képen
fásultan munkába, dolguk után siető embereknek is mindennapos robotjuk a reggel álmosan a dolguk után, este fáradtan hazafelé, közben üzletbe, a gyerekért az iskolába való igyekvés.
De nemcsak a monoton hétköznapok történései, hanem a meghitt családi események, nyaralások, kirándulások élményei, a
szülőföld és a megismert tájak szépségei is megjelennek Szűcs
László képein. Kiruccan az absztrakt világába is, s gyűjteményes kiállításán olaj- és pasztellképei mellett megcsodálhatjuk
remek szobrait, rajzait, vázlatait is.
A
művész
1935-ben Zse
lízen született.
A
pozsonyi
Iparm űv és zeti
Középiskolában
reklámgrafikát
végzett, majd Brünben a Pedagógiai Főiskola képzőművészeti szakán folytatta tanulmányait, melyet
azonban nem fejezett be. Reklámgrafikus, reklámtervező lett, ezt a tevékenységet folytatta egészen
nyugdíjazásáig, miközben külső munkatársa volt a
Garamvölgye című járási újságnak is, ahol a kiemelt ünnepi számok címoldalát tervezte. Munkája mellett pedig fáradhatatlanul festett, szabadideje nagy részét a természetben, vagy otthon történő
rajzolással, festéssel töltötte. Szerencsésnek érezte
magát, mert mint vallotta, a munkája a hobbija és

a hobbija a munkája volt. 2012
óta Pécsen él feleségével. Sokat
utazik, a közeli és távoli tájak,
települések kimeríthetetlen témái képeinek. Önálló kiállítása
volt már Zselízen, Léván, Ipolyságon, Komáromban, Dunaszerdahelyen, Párkányban, Hetényen, Esztergomban, Barcson,
Makón, Szigetváron, Mátrafüreden, Szarvason, Kaposvárott és
Kecskeméten.
A mostani komáromi kiállítás
július elsején nyílt meg a Limes
Galériában Csáky Pál európai
parlamenti képviselő védnöksége alatt. A kiállítást PhDr. Farkas
Veronika nyitotta meg, aki méltatásában a hétköznapok festőjeként jellemezte a művészt, s elmondta, a banálisnak tűnő téma
megörökítése nem szokatlan a
művészetben. Példaként említet-

te Pieter Bruegel, Francisco Goya és Théodore Géricault
munkásságát, akiknél ugyancsak gyakori, hogy köznapi
esemény a képek kompozíciójának tárgya, s nem az emberi test ábrázolása az
elsődleges cél, hanem az adott eseményé.
Az ünnepélyes megnyitón, ahová a művészt elkísérte Zselíz város művészetbarát közönsége is, fellépett a Tiszta
Forrás Alapítvány – a zselízi Gereben
zenekar és az Apró Kincső Táncegyüttes. Az igazán figyelemre méltó tárlat
július 31-ig tekinthető meg, hétfőtől
péntekig 10-től 14 óráig, hétköznap
délutánonként és hétvégén egyeztetés
alapján.
-nkzsNémeth István felvételei

„Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a régióban
fejlődjön a turizmus”
Beszélgetés Andraško Vincével,
a Duna Mente TDM igazgatójával

Itt a nyár, az üdülés, fürdőzés, a pihenés és a különböző turisztikai látványosságok, rendezvények megtekintésének ideje. Hogy a Duna menti régióban valóban érdemes legyen eltölteni
néhány napot, vagy még több időt is, erről az itt működő turisztikai intézmények, szállodák
vendéglátói egységek gondoskodnak. Hogy néhány komáromi példát említsünk, ilyenek a városnéző séták, melyekre naponta több százan jönnek, Ausztriából, Németországból, Csehországból, Magyarországról, de megállnak Komáromban a nagy üdülőhajók is. Az erődnek tavaly több mint 8 ezer látogatója volt, s ez a látogatottság nem csökkent az év első felében sem.
A komáromi Panoráma Szálló irányította a pati Wellness szál- – Odafigyelünk a különböző,
és az Autocamping állandóan lodát. Vele beszélgettem június már hagyományos turisztikai
teltházas, a termálfürdő láto- végén a komáromi információs rendezvényekre a régiónkban,
gatói töltik meg. Hogy ez a ré- központban.
keressük ezek népszerűsítésének lehetőségeit. Elkezdtük az egyes
települések
értéktárának a
feltérképezését. Megbíztunk
egy fotóst ezek
– Nagy meg- megörökítésével.
Júliusban
tiszteltetés szá- Komáromban fényképezzük
momra, hogy az értékeket, s a fotókat kién kerültem a adványokban és turisztikai
TDM – Duna kiállításokon fogjuk népszeMente Regi- rűsíteni. Már működik online
onális Turisz- rendezvénynaptárunk is, ahotikai Központ vá folyamatosan várjuk a küélére. Az ön- lönböző szervezőktől az új inkormányzatok- formációkat. Több turisztikai
kal és a többi konferencián is részt vettünk,
intézménnyel így például a gyűgyi országos
mindent meg- TDM konferencián ahol felteszünk majd vetettük, hogy hasonlóan mint
giónk iránti érdeklődés a jövő- annak érdekében, hogy a régi- Magyarországon, nálunk is
ben se csökkenjen, ebben nagy óban fejlődjön a turizmus. Hi- meg kellene alakítani a TDMszerepe van a tavalyi év végén szen a régiónak van mit kínál- ek országos csúcsszervét,
alakult Duna Mente Turisztikai nia az ide látogató turistáknak. mert így könnyebben lehetne
Desztinációs Menedzsmentnek. Van jó termálvizünk, gazda- kommunikálni a kormánnyal.
Az alapító intézmények közé gok vagyunk történelmi em- Az ötletet Székesfehérvárról
hét önkormányzat tartozik, me- lékekben, jó borokat kínálnak hoztuk, ahol a magyar TDMlyek a következők: Párkány és a borászaink, vannak kerék- esekkel szoros kapcsolatot alaKomárom, Karva, Dunamocs, párutaink és sok érdekességet kítottunk ki.
Muzsla, Path és Izsa községek, kínálnak az őstermelők is. A – Hol van az intézmény közvalamint négy turisztikával fog- TDM-en keresztül a turizmus pontja? – A központi irodánk
lalkozó intézmény: a párkányi fejlődésének a koordinálását Párkányban van, a Szabadság
Vadas termálfürdő, a pathi ter- tűztük ki célul. A szolgáltatá- tér 1. szám alatt, a sétálóutcán.
málfürdő, a pathi Wellness szál- sok fejlesztésére állami dotá- A honlapunkon még dolgoloda és a Bandérium Komárom- cióért is folyamodunk. Déli zunk, de az info@podunajsko.
ban. Ennek az új intézménynek szomszédainkkal, a magyaror- com email címen minden éraz élére az idei év áprilisától szági régiókkal, pedig tovább deklődőnek válaszolunk, illetegy tapasztalt fiatal igazgató fejlesztjük kapcsolatainkat.
ve fogadjuk az új észrevételekerült Andraškó Vince személy- – Jelenleg milyen munkálatok ket, javaslatokat.
ében, aki sok éven keresztül folynak a TDM-en keresztül?
Dr. Bende István
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Csalódások 100 napja

Száz nap, vagy kétszáz, vagy ezer? Szinte
mindegy. Ki hiszi el a mesét, hogy komolyan
gondolja például a korrupció elleni harcot ez
a kormánykoalíció, ha csontvázak esnek ki a
szekrényből? Ha valakinek volt is egy csipetnyi
illúziója, hogy a Robert Fico-féle „zlepenec”
(magyarul: tákolmány) az ország érdekében állt
össze – a szélsőség térnyerésével riogatva a választókat –, az mára végképp kiábrándulhatott.
De hát sejteni lehetett ezt jó előre, amilyen sietséggel borult össze tűz a vízzel, a jobb a ballal, a
nemzetfaló a nemzetfeladóval. Mi tartja ezeket
össze? – kérdezhetné a mesebeli együgyű ember. – Az ország érdekei? A felelősségtudat? A
tenni akarás? A közös értékrend?
A plakátok azóta elrongyolódtak, ám akárhonnan is nézzük, Fico-kormány ez továbbra is, annak ellenére, hogy mostani partnerei az utolsó
pillanatig váltig azt hazudták, ővele aztán nem.
Bárkivel, de vele nem. Aztán, amikor jön a botrány, amelynek hullámai most már a határon is
ki-kicsapnak, ők védik Fico jobbkezét, s magát
Ficót is. Mondván: mi nem buktatjuk meg a
kormányt! Vajon miért? Mert a koalíció léte önmagában érték? Védeni fogjuk az önfeladásig?
A Kaliňák-féle korrupciós botránnyal teli a
padlás, ezért hozzunk fel más, konkrét példát
a szlovák kormánykoalíció őszinte és hozzáértő politikai ténykedéséről. Kiötlötték például,
hogy akcióprogramokkal fogják felemelni a
leszakadt régiókat. Hány álmatlan éjszakájukba kerülhetett, míg rájöttek, elég elővenni a
kommunista rendszer gyakorlatát, és mehet a
parasztvakítás! Folytatják tehát az előző Ficokormány kihelyezett üléseit. Ám míg azelőtt
jégpályákat osztogattak (ott is, ahol nem is kérték), most támogatási csomagokat borítanak ki
a Pandora-szelencéből, és előre megmondják,
hol mennyi munkahelyet fognak teremteni.
Ahelyett, hogy olyan feltételeken, lehetőségeken gondolkodnának, amelyek munkahelyet
képesek teremteni, vagy például átszabnák az
ezer sebből vérző adórendszert.
A másik, számunkra nem kevésbé húsba vágó
kérdéssel, az anyanyelvű oktatás jövőjével

Karrier szlovák módra
némi segédlettel

Ladislav Bašternák ingatlanvállalkozót azzal gyanúsítják, hogy 2008-tól 16 millió euró
áfát igényelt vissza törvényellenesen az államtól. Amikor két évvel ezelőtt a rendőrség
vizsgálódni kezdett nála, hamarjában megvált cégeitől, a rendőrségnek pedig azt mondta,
hogy a könyvelést is leadta, ezért sajnos nem szolgálhat velük.
A nyomozóhatóságok érdekes
módon ezt a magyarázatot kielégítőnek találták, s a nyomozást megszüntették. Idén márciusban újraindították ugyan a
vizsgálatot, de nem kevesebb

A gútai vízimalom kemencéjében sültek a kalácsok

Hagyományőrző fesztivál

Gútának a pünkösdi sortáncjáráson kívül nincs néphagyománya, nincs népviselete. Évszázadok óta keveredtek itt az
emberek, jöttek ide közelről, távolról és az ottani népszokásokból vették át mindazt ami megtetszett nekik. Az étlapon
viszont külön helyet foglal el a gútai kattancs, amit másutt
hajtoványnak is neveztek. Kalácstésztából készül, ám tölteléke nem dió, mák, esetleg kakaó, hanem a kelt tészta zsíros
alapjára szórt édespaprika.
A gútai városi hivatal mellett
működő kulturális bizottság
elnöke, Samu István kezdeményezésére szombaton délután
a vízimalom melletti üdülőparkban megrendezték az első
kattancsfesztivált és -sütőversenyt. Napjainkban, amikor
sorra rendeznek falunapokat,
bográcsfőző, lecsófőző versenyeket, üdítő színfoltnak
számít egy ilyen jellegű, családias hangulatú rendezvény,

amelynek nem titkolt célja,
hogy megőrizze azt a gasztronómiai érdekességet, amely a
magyarlakta területeken szinte már mindenütt ismert, viszont létrejötte egyértelműen
Gútához kötődik.
A lelkes „dagasztók” megérdemlik, hogy a zsűri értékelése alapján kialakult sorrendet
ismertessük.
1. hely: a nyugdíjasklub
nyolctagú csapata Kondé
Magdolna vezetésével,
2. hely: MAL 1, 3. hely
Őszi Marek. A zsűri különdíját Bözsi néni a TIP
TOP büféből kapta. A
közönség díját is a MAL
1 csapata érdemelte ki.
A Mini Gastro főzőversenyében: GulyásA pékmester most sem
fázott, hiszen az üdülőparkban 28 oC volt a hőmérséklet, a kemencénél
legalább 45 oC, ráadásul
a nádtető is begyulladt...

kapcsolatban nemrég feltettünk pár kérdést.
Ismételjük el őket: Mikor jut eszébe a kormánynak, hogy az egész iskolarendszer akkor lesz fenntartható, ha az állam biztosítja
a finanszírozását, és nem az önkormányzatok
pusztulnak bele? Mikor ébred fel a BugárDanko-tandem, és jut eszébe a középiskolák
témája is? Hány szakmai szervezetnek kell
még elszajkóznia, hogy az ún. fejpénz köszönő viszonyban sincs a minőségi oktatással?
A parlament alelnöke nemrég egy interjúban
elpanaszolta, hogy amikor a szakmát kérték,
dolgozzon ki valamit, az nem teljesítette a parancsot. A szakmának kell figyelmeztetnie a
politikusokat, állítja, mert ez annak a feladata.
Ezek szerint a politikusnak nincs feladata, az
csak lebeg az éteri magasságokban, és kegyeket osztogat. Bugár szerint legalábbis békén
kell őket hagyni, és „nem kell mindent a politikusok nyakába varrni”.
Nos, ez a fajta megnyilvánulás igencsak beszédes. Ha valaki kormányozni készül, és
nincs szakmai háttere, ne akarjon hatalmat
gyakorolni. Nem kellett száz napnak eltelnie
ahhoz, hogy erre az egyszerű felismerésre
jussunk. Ugyanakkor a száz nap alatt szinte
egyetlen szó sem esett az önkormányzatokról.
Mintha nem is léteznének. Igaz is, a kézi vezérléshez nincs rájuk szükség, ahogyan a polgárra sem. Az csak akkor érdekes, ha szavazni
kell. A négyesfogat bő három hónapja alatt
más is kiderült. Többek közt az, mennyibe kerül egy miniszter, és mennyit kóstál egy parlamenti alelnök. Míg az előző Fico-regnálás
alatt voltak vezéráldozatok (Paška parlamenti
elnök), ezt most hiába várjuk. S még csak nem
is a kormányfőnek kell védenie hű csatlósait, ott vannak erre a koalíciós partnerek. Ezek
után át lehet fogalmazni a hollókról szóló közmondást: Csatlós a csatlósnak nem vájja ki a
szemét.
A fenti felismerésnek azonban nagy ára lesz.
Őry Péter,
az MKP országos
alelnöke

Zöldi Réka műsorvezető felkérésére Horváth Árpád polgármester és Samu István „ötletgazda”nyitotta meg a fesztivált
* (Lent) sütésre várnak a kattancsok.

mint három hónapot vártak a
rendőrségi razziával, ami egy
olyan embernek, mint Bašternák, bőven elegendő arra, hogy
minden bizonyítékot eltüntessen. Ahhoz pedig nem kell
valami nagy kombinátornak
lennünk, hogy rájöjjünk, ez a
megkésett színjáték csak porhintés, hogy a belügyminiszter
az említett vállalkozóval való
üzleti kapcsolatai miatt ellene
indított bizalmatlansági indítványra azzal reagálhasson,
hogy igenis nyomoznak az
ügyben. Az ilyen előzmények
után ugyan ki lehetne olyan
naiv, hogy azt gondolja, ez
a vizsgálat eredményes lesz.
Mindenesetre egy komolyabb
politikai kultúrával rendelkező országban ennél jóval
kevesebb is elég lenne ahhoz,
hogy az érintett lemondjon,
főleg annak ismeretében,
hogy az ellenzék Kaliňák és
Počiatek újabb kétes üzleteire
is felhívta a figyelmet, ezúttal egy luxemburgi offshore
céggel, melynek hátterében
a Smer állítólagos mecénása,
a jelentős állami megrendelésekhez jutó Brhel áll. Mint
ismeretes, ezek arra hivatottak, hogy eltitkolják a tulajdonosi viszonyokat, nemegyszer
pénzmosásra szolgálnak, ezért
elfogadhatatlan, hogy politikusok ilyen cégekkel álljanak
kapcsolatban, figyelmeztet az

ellenzék. Talán nem meglepő,
hogy nemcsak a Bašternák-rezindenciában lakó Robert Fico
védi foggal-körömmel Kaliňákot, hanem Bugár is, aki úgy
véli, meg kell várni a vizsgálat eredményét, mert szerinte
egyetlen konkrét bizonyíték
sincs az ügyben. Csakhogy
a körülmények ismeretében
félő, hogy ez is úgy végződik,
mint ahogy Franco Nero sokszor idézett filmcíme szól: A
vizsgálat lezárult, felejtse el…
Ékes példa erre a sokat szellőztetett Váhostav-botrány, ott
is volt egy látványos házkutatás, igaz nem három hónappal,
csak három héttel a nyomozás
megkezdése után. A nyomozószervek gyanúja alapján a Váhostav egy offshore cégtől 25
millió eurót kapott, mely úgy
eltűnt a könyvelésben, mint
az a bizonyos szürke szamár
a ködben. Mint ismeretes, az
ügyben Juraj Širokýt és fiát
is kihallgatták, majd három
személyt gyanúsítottak meg,
de mostanra csak egy maradt,
mint a Hegylakó, ha már a filmekből merítünk párhuzamot.
Ezt az egyet sem az eltűnt 25
millió miatt vegzálják, arról
már szó sem esik, hanem azért
néhány részvényest előnyben
részesített a számlák kifizeténél, míg a többiek nem jutottak a pénzükhöz. Szép…
-zsu-

Halálos karambol

főzésben 1. hely: A Szlovák
Kultúra Baráti Társasága, 2.
hely: Hédi Team, 3. hely: Lajtos Band * Babgulyás kategóriában 1. hely: Tip Top büfé,

2. hely: Mocskos, Egyéb kategóriában 1. hely: Gutte Kft.
(harcsapörkölt), 2. hely: Slovakia Team, 3. hely: Ógyallai
Gulyás Team.

Nem adott elsőbbséget a Csicsó-Kulcsod közötti útkereszteződésben a szabályosan haladó Škoda Octavia személygépkocsinak a kerékpáron érkező, 59 éves Jiří V. brünni
lakos. Az autó 48 éves vezetője már nem tudta elkerülni
az ütközést, amelynek következtében a cseh férfi olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
A személygépkocsi sofőrje nem fogyasztott alkoholt.
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Növényvédelem

ÚTRAKÉSZEN

Július a kertben

Júliust a perzselő nyár jellemzi és ez mindenekelőtt sok locsolást jelent. Ilyenkor nincs
veszélye annak, hogy kertünkben túlöntözünk valamit,
a paprika, paradicsom, de a
káposztafélék is sok vizet igényelnek. Ha nem esik sok eső,
a rendszeres öntözés ebben a
meleg hónapban előfeltétele
annak, hogy növényei szépen
növekedjenek és virágozzanak. Gondoskodjon arról,
hogy a talaj soha ne száradjon
ki nagyon. Ne feledje azonban, hogy ne öntözzön a déli
és kora délutáni órákban. A
vízcseppek nagyítóüvegként
működnek és égési felületeket
okozhatnak a füvön, illetve a
növények levelein és virágain
is. Ezenkívül délben párolog
el a legtöbb víz. Kora reggel,
vagy késő délután a legjobb
időpont az öntözésre.
Ha reggelente öntözi a kertet,
csökkenti a veszélyét annak,
hogy az olyan gombabetegségek kialakuljanak, mint a
lisztharmat és a klemátiszfélék hervadásos betegségei.
Jobb, ha a kertet kétszer egy
héten hosszabb ideig öntözzük, mint naponta néhány percig. Egy rövid és ezáltal felületi öntözésnél a víz alig jut le
a talajba, s gyakorlatilag nem
éri el a gyökereket.
Házuk teraszára kiülve hagyja, hogy a napon ülve a nyári
illatok és színek elvarázsolják.
Kevésbé szép idő esetén elvégezhet néhány könnyű munkát.
Így a kertjében vagy a balkonján minden még bujábban nő és
fejlődik.
Cserepekben nevelt, úgynevezett konténeres növényeket
ugyanis egész évben ültethet.
Mielőtt a konténeres növényeket elülteti, merítse bele a
földlabdájukat egy vödör vízbe addig, amíg megszívja magát vízzel. Vigyázat: soha ne
ültessünk túl nedves talajba!
Ebben a hónapban vetheti el
az évelő növényeket, a nefelejcset, nigellát, oroszlán-

szájat, mályvarózsát, vagy (párás, meleg idő), szükséges
harangvirágot. Ezeket olykor lehet a védekezés. A kukoriegynyáriként kínálják, de mi- camoly lepkéi petéiket a fejvel elszórják a virágmagvai- lettebb tövek felső leveleinek
kat, a következő évben újból a fonákára rakják. A csemegekukoricában a kukoricamoly,
megtalálhatja őket kertjében.
lárvák
Ha már elővetett júniusban, a gyapot-bagolylepke
végleges kiültetésig elhelyez- rágása nyomán a Fusarium
heti a magoncokat egy szabad- fajok csőkárosítására kell számítanunk.
földi nevelőágyban.
A dísznövényeink táján is van A házikertekben és szórványmit
csinálnunk.
Távolítsa el az
évelő cserjékről az
elvirágzott virágokat, így növelheti
a másodvirágzás
esélyeit.
Távolítsa el az
elvirágzott rózsákat, a magképzés
(csipkebogyó) kimeríti a növényt.
Kényeztesse ró- Gyapotlepke és lárvája kukoricán
zsáját egy kis rózsatrágyával, így
gyorsabban megújul.
Amikor az utolsó
virágok is elvirágzottak, visszacsípheti a virágfürtöt
egy jól fejlett
ötödik levél alatti
rügyre.
A magas növésű növényeket gyümölcsösökben az amerikai
időben kötözze ki, különben fehér medvelepke lepkéinek
egy váratlan zivatar letörheti rajzása májusban-júniusban
őket. Gondoljon a gyorsan a van, ám károsításuk júliusban
magasba növekvő dáliákra, is folytatódik. Gombás betegkardvirágokra és kannavirá- ségek ellen benomil, fenarigokra is. rögzítésükhöz meg- mol, kaptán, kresoxim-metil
felelnek az állítható támasztó- (Discus DF), bromuconazol
(Vectra) stb. használhatók. Az
rácsok.
Osszon szét egy réteg mulcsot esetleges jégverés fertőzési
a rododendronok és az azáleák kaput nyithat a moniliafertőközé. Ezeknek a növényeknek zés számára. Ekkor haladéknem hatol mélyre a gyökérze- talan fungicides kezelés szüktük, így gyorsan kiszáradhatnak. séges. A tûzelhalás, Erwinia
Július elejétől szeptemberig amylovora
hajtásfertõzése
ültetheti az ősszel virágzó ellen Aliette 80 WP vagy Kaévelőket és az őszi kikericset sumin 2 L használható, termé(Colchicum).
szetesen a heti kétszeri megfiA csemegekukoricánál a le- gyelés és mechanikai védelem
véltetvek betelepedése július- (beteg hajtások eltávolítása
ban is folyamatos. Ha ebben 30-40 cm-es egészséges rés�az időszakban a kártevők szel együtt) mellett.
számára kedvező az időjárás
-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.) A jegy szülöttei híresek
impulzivitásukról, épp ezért viseli ön is nehezebben a fontoskodó
kollegákat. Bizonyos helyzetben azonban nem árt az alaposság...
Inkább próbálja értékelni, hogy valaki megteszi ezt ön helyett és
nem kell apróságokkal vesződnie.
HALAK (február 21. – március 20.) A munkájával kapcsolatos
ambivalens hírek miatt könnyen dühbe gurulhat ezekben a napokban, pedig az indulatosság most nem segít – sőt, inkább csak
olaj a tűzre. Ameddig csak lehet, maradjon pártatlan az olyan
kérdésekben, amelyek megosztják kollégáit.
KOS (március 21. – április 20.) Ezen a héten is főként a munkájával lesz elfoglalva, pihenésre nem sok ideje marad. Ha így
folytatja, biztosan nagy karriert fut be – viszont arról se feledkezzen meg, hogy olykor szüksége van a testi-lelki pihenésre is, az
érzelmi töltődésről nem is beszélve!
BIKA (április 21. – május 20.) Ha a körülmények megengedik,
töltse nyugodtan ezt a hetet! Muszáj néha ilyen napokat is beiktatni és ilyenkor lényeges kérdésekre találhat választ. Gondolja
át, milyen képességeit nem veszi kellőképpen igénybe és azt is,
hogy ennek mi lehet az oka. Áldozzon időt erre a témára!

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

– Uram, önnek egy rendkívüli fertőző halálos betegsége van és csak palacsintát és pizzát ehet.
– És azoktól majd meggyógyulok?
– Nem, de csak ezeket tudjuk becsúsztatni az ajtó
alatt.

– Miért tette a hűtőszekrénybe az újságokat, Jean?
– Hogy frissek maradjanak.
– Hogy mondják angolul: Ma este a megbeszéltek
ellenére sajnos nem jön vacsorára az anyósom?
- YYYESSSS!!!
– Képzeld, vettem egy vekkert. A hangja reggel úgy
hat rám, mint a puskalövés.
– Kiugrasz az ágyból?
– Fenét! Fekszem, mint akit agyonlőttek.
– Szörnyű dolgot látok! – mondja sejtelmesen a jósnő. – A kártya szerint a kedves férje pár napon belül
meg fog halni.
– Azt már tudom. Engem csak az érdekel, hogy felmentenek-e?

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Bár az Ikrek nem feltétlenül a
romantika hívei, most mégis jót tenne önnek és a párkapcsolatának is, ha eltöltenének együtt néhány romantikus napot valahol.
Ha erre nincs módjuk, akkor legalább az együtt töltött órákat
tegye felejthetetlenné valahogyan.
RÁK (június 22. – július 22.) A hétköznapi feladatok úgy felgyűlnek, hogy ezekben a napokban szinte semmi másra nem
lesz ideje. A hétvégén pihenésként alkosson valami szépet, vagy
süssön egy finom tortát. Az alkotás, az egyedi ötletek megvalósítása visszaadja kreativitását.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ne kételkedjen önmagában. Ha már hozott egy jól megalapozott döntést, akkor
semmi szükség arra, hogy végigjátssza a fejében a „mi lett volna
ha” változatait, ezektől ugyanis egyáltalán nem lesz okosabb, sőt
csak elpazarolja erejét, amire viszont a mindennapok során nagy
szüksége van.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A sok munkából ki sem
látszik, viszont lelkileg nem mindig tesz jót egy ilyen intenzív
időszak. Felszabadító hatással lehet önre, ha néha elmegy táncolni, szórakozni a barátaival. Bármilyen tevékenység megteszi,
ami képes elfeledtetni önnel a munkáját.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön nem szokott túl
nagy kockázatot vállalni, most azonban olyan helyzetbe kerülhet,
amelyben ez látszik a legmegfelelőbb döntésnek. Tegye félre a
büszkeségét és fogadja el mások segítségét. Így sokkal hamarabb
meg tudja oldani problémáit.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Az egyik munkatársával
egyre közelebbi viszonyba kerülnek, ami részben örvendetes dolog, viszont azt mindenképpen tisztázzák, hogy ugyanazt akarják-e
egymástól, különben később nehéz lesz helyreállítani a régi, gondtalan munkaviszonyt.
NYILAS (november 23. – december 21.) A munkájával kapcsolatban az lenne a legjobb, ha ösztönösen cselekedne, és figyelembe venné a megérzéseit. Nem mindenki olyan diszkrét, mint
ön, ezért gondolja meg, kinek mit mond. Igaz, hogy sokszor az
ilyen beszélgetésekből kapja a „füleseit”, de most ez könnyen
fordítva sülhet el.
BAK (december 22. – január 20.) Végre alkalma lesz kedvezőbb
munkafeltételek között dolgozni – ezt persze leginkább saját magának, a saját eredményeinek köszönheti. A hétvégén igyon sok folyadékot, ez segít a méregtelenítésben, ami az első lépés ahhoz, hogy
újra energikusnak érezze magát.
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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

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

A végtisztesség megadásának
anyagi szempontból történő
bebiztosítása
hozzátartozóknak.
Bővebben irodánkban:

Európa Udvar – Máltai Ház.
Tel.: 0944 739 484.

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

Eladó tűzifa (nyárfa) 10

m3/ 150 euró.

Tel.: 0949 490 011.

Hullott agancsot
felvásárolok

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

Tel.: 0036 703 424 495

* Sárgabarack eladó (saját
szedés 0,70 euró/kg, leszedve
0,90 euró/kg). Tel.: 0905 430
196.

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
Mindenki dolgoztassa át
magas kamattal felvett régi kölcsönét!
(lakás-, házkölcsön, készpénz kölcsön).

Tel.: 0949 664 167

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 16-tól 22-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, 12.20 Csapdába csalva, 12.35 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.35 Gyilkos sorok (amer.), 15.40 Ovizsaru (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Az utolsó léghajlító
(amer.), 21.10 Pokolfajzat
(amer.), 23.45 Becstelen brigantik (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.50
Egy rém modern család
(amer.), 13.25 Agymenők
(amer.), 13.50 Szabad egy
táncra? (amer.), 15.50
Castle
(amer.),
18.00
Híradó, 18.50 1 perc és
nyersz!, 19.55 Az utolsó
gyémántrablás
(amer.),
21.50 Féktelenül 2 (amer.),
0.40
Sivatagi
lavina
(amer.), 2.45 Győzike

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.00 Szakíts,
ha bírsz! (amer.), 16.00 A
gyanú árnyékában (amer.),
17.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 18.00 Nyomtalanul
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Amnézia (amer.), 21.45 A
belső ellenség (amer.), 23.00
Szakíts, ha bírsz! (amer.)

M2

12.30 Állatkerti sétány,
13.00 Marcelino, 15.20
Sherlock, a jak, 16.15 Inami, 17.05 Gyerekversek,
19.05 Dínó-vonat, 20.10
J.A.G. (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik, 0.05 Fesztivál
Stage Pass, 1.05 Valaki
más élete

Duna tv

10.25 Olasz-magyar örökség, 13.55 A világörökség
kincsei, 14.15 Peru, Chile,
14.50 Szeretettel Holly
woodból, 15.20 Gábor
diák (magyar), 17.00 A
muskétások (angol), 18.00
Híradó, 18.35 Szerencseszombat, 19.30 Repülők,
vonatok, autók (amer.),
21.10 Grace – Monaco
csillaga
(francia-belga),
23.30 Szakadt függöny
(amer.), 1.40 Ellenállók
(amer.)

Duna World

10.10 Öt kontinens, 11.25
Egy fiúnak a fele (magyar), 13.20 Novum, 14.30
Munkásőrség, 15.05 Hogy
volt?, 16.00 Balatoni nyár,
18.50 Tálentum, 19.30 Magyarország szépe, 20.00
Egynyári kaland (magyar),
21.30 Munkaügyek, 22.00
Tűzvonalban
(magyar),
23.00 Fábry

Pozsony 1

11.05 A szerelem árnyai
(olasz), 14.50 A leg-falu,
16.25 A szerelemhez sosincs késő (amer.), 17.55
Építs házat, ültess fát!,
18.30 Úttalan utakon, 20.25
Kezét csókolom (olasz),
21.45 Amistad (amer.)

Pozsony 2

14.30 Kerékpározás, 18.45
Esti mese, 19.35 Híradó,
20.15 Nyomozás Sugar
Man után (angol-svéd),
22.05 Borgiák (kanadaiír), 23.45 Mamlock professzor (amer.)

Markíza tv

10.25 A holnap emberei
(amer.), 12.20 Csaló, csaló (amer.), 14.05 A ház
ura (amer.), 16.10 Pótterv (amer.), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 A nagy terv (amer.),
22.45 Gengsztervadászok
(amer.)

JOJ TV

10.00 Viszlát, nagyi!, 11.20
A világ Evelin szerint, 13.25
Az elfelejtett sziget (amer.),
15.30 A szépség és a szörnyeteg (amer.), 17.20 Csillag születik, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.40 Használati utasítás (amer.), 23.05
Prometheus (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, 11.20
Stahl
konyhája,
13.25
Csapdába csalva, 14.00
Gyilkos sorok (amer.),
16.10 Túl a sövényen
(amer.), 18.00 Tények,
19.00
Jégkorszak
2
(amer.), 20.55 Hirtelen 30
(amer.), 23.05 Farkasok
birodalma (francia), 2.10
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.50
A Muzsika TV bemutatja,
11.20 Dallas (amer.), 13.15
Az utolsó gyémántrablás
(amer.), 15.10 Totálturbó
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55
Gagyi mami (amer.-német),
21.50 Végképp eltörölni
(amer.), 2.05 Az igazság ideje (amer.)

RTL II

10.25 Végzetes viszonyok
(amer.), 12.15 Segítség,
bajban vagyok!, 17.15 Amnézia (angol-francia), 19.00
Eleven testek (amer.), 21.00
Pimasz úr átcuccol, 22.00
Heti hetes, 23.00 Eleven
testek (amer.)

M2

12.30 Állatkerti sétány,
13.00 Marcelino, 14.15
A libapásztorlány, 15.20
Sherlock, a jak, 17.05
Gyerekversek, 17.20 Alvin és a mókusok, 19.05
Dínó-vonat, 19.35 Állatkert a hátizsákban, 20.10
J.A.G. (amer.), 21.05 451
fok Fahrenheit (franciaangol), 23.40 Út a háborúba (amer.)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 10.30
Evangélikus
magazin,
14.05 Öltések közt az
idő (spanyol), 15.40 Éjjeli zene (magyar), 17.10
Mennyei kötelék, 18.00
Híradó, 18.35 Cédrusliget
(amer.), 19.25 Magyarország szépe, 21.25 A rettegés foka (amer.), 23.40
Fifti-fitfi (amer.)

Duna World

10.40 Fölszállott a páva,
13.20 Nagyok, 13.45 Szabadság tér 56, 14.40 Ég és
föld között, 15.55 Balatoni nyár, 17.50 Szeretettel
Hollywoodból, 19.25 Magyarország szépe, 21.30
Budapesti bevetés (magyar), 22.45 On the Spot

Pozsony 1

11.00 Szlovákia képekben,
11.30 A világ képekben,
13.30 Poirot (angol), 15.05
A becsületes tolvaj (cseh),
16.25 Senki sem tökéletes, 17.40 Menjünk a kertbe!, 18.15 Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.25 A
hírnév utáni vágy (olasz),
23.50 Poirot (angol)

Pozsony 2

9.10 Farmereknek, 9.30
A kölcsönkapott bolygó,
12.00 Davis Cup, 14.30
Kerékpározás, 17.55 Rio,
18.00 Lóverseny, 19.10 Esti
mese, 20.15 Dosztojevszkij
(orosz), 21.10 Alexander
Nevsky

Markíza tv

8.00 Tom és Jerry, 8.30
A leghasznosabb játékos
(amer.), 10.35 A skorpió
(amer.), 12.25 A nagy terv
(amer.), 14.35 Négyesben
Szlovákián át, 15.40 Tüzes
csirke (cseh), 19.00 Híradó,
20.30 Zoo (szlovák), 23.20
Halálos iramban (amer.),
1.20 A gengsztervadászok
(amer.)

JOJ TV

8.40 Mesék, 9.30 Új kertek, 10.25 Round Up
(amer.), 13.05 A Főnix
repülése
(amer.),
15.35 Használati utasítás
(amer.), 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.40 Mortdecai:
A grandiózis eset (amer.),
23.05 Ez Spárta! (amer.),
1.00 Csillag születik

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 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Közellenségek (amer.), 0.35 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.), 1.55 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
Hazug csajok társasága,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
Tom és Jerry (amer.), 18.00
A gyanú árnyékában (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 A zöld
íjász (amer.)

M2

12.50 Geronimo Stilton,
14.25 Pin kód, 15.35 Claude,
16.30 Mesélj nekem!, 17.45
Zazie kisasszony, 18.00 Max
és Ruby, 18.55 Eperke és barátai, 20.10 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Szerelem és
vérbosszú (olasz), 0.40 Rex
Rómában (német-osztrák)

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), 17.05
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.),
22.15 On the Spot

Duna World

11.35 Régi idők focija
(magyar), 13.15 Média
klikk, 14.10 Múzeumtúra,
16.05 Balatoni nyár, 18.05
Misszió, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Már egyszer tetszett!, 21.00 Híradó, 21.30
Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban (magyar), 23.55
Család-barát

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk
a kertbe!, 14.35 Lynley
felügyelő, 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Rosemary
és Thyme, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 II. Lajos (osztrák-német), 22.35
Labirintus (cseh), 23.35
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.50 Japán mozaik, 14.30
Kerékpározás, 18.45 Esti
mese, 19.35 Hírek, 20.10
Sztálin, 21.20 Történelem,
21.30 Nyári mozi, 23.25
Dokumentumfilm

Markíza tv

10.10 Két és fél férfi,
12.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00
Híradó, 20.30 Négyesben
Szlovákián át, 21.30 Járási forduló (cseh), 22.55
Valóság show, 23.30 A
rossz tanár (amer.), 0.25
NCIS (amer.)

JOJ TV

13.00
Castle
(amer.),
15.00 Elit osztály (amer.),
15.30 Kalandok a szigeten,
17.50 Igen, főnök!, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.35 Az ördög nem
alszik, 22.00 VIP gyilkosságok (amer.), 0.55 Csalók
(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 Édes
élet, 20.40 Jóban Rosszban,
21.25 Szemtelen szemtanúk
(amer.), 23.45 Franklin és
Bash (amer.)

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.45 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Vis�sza a jövőbe 2 (amer.), 23.50
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.), 0.20
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 Ízek
szerelmese, 17.05 Tom és Jerry
(amer.), 18.00 Hisztéria (angolfrancia), 20.00 Új csaj (amer.),
20.30 Showder Klub, 22.00
Revolution (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 14.25
Rozsdalovag, 16.15 Peppa
malac, 16.30 Mesélj nekem!,
18.00 Max és Ruby, 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 Rex Rómában
(osztrák)

Duna tv

12.55 Jamie 15 perces kajái,
14.25 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), 20.30 A fátyolos hölgy
(olasz), 21.30 Laura rejtélyei (amer.), 22.20 Cry-Baby
(amer.), 23.45 Halál sugárút
(angol-francia)

Duna World

11.15 Méz a kés hegyén
(magyar), 13.40 Térkép,
14.35 Nemzetiségi magazinok, 15.55 Balatoni nyár,
17.50 Ahonnan elindultam..., 19.00 Hogy volt?!,
19.55 Dallamról dallamra,
21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban,

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő (olasz), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 22.10 Cain
kapitány (francia), 0.00
Lynley felügyelő (olasz)

Pozsony 2

12.40 Sztálin, 14.25 Tudományos magazin, 17.55 Hírek, 19.00 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.10 Háborús napló,
21.20 Nyári mozi: 13 (iráni),
23.15 Berlin Alexanderplatz

Markíza tv

9.05 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Cobra 11 (német), 14.00 NCIS (amer.),
16.00 Családi történetek,
18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Tüzes csirke (cseh), 21.40
Extrém átváltozások, 23.45
NCIS (amer.), 1.30 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

13.00 Castle (amer.), 15.00
Elit ügyosztály (szlovák),
15.30 Kalandok a szigeten, 17.50 Igen, főnök!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Inkognitó, 22.00 Dr.
Csont (amer.), 23.00 Gyilkosságok az éteren keresztül (amer.), 0.00 Csalók
(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.), 0.30 A rejtély
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Ízek szerelmese, 18.00 Család újratöltve! (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 King (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 14.25
Rozsdalovag, 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, 14.25
Halálbiztos diagnózis (angol),
15.15 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),
20.40 Szabadság tér 56, 21.30
Fényes szelek (magyar), 23.00
Egy elválás története (iráni)

Duna World

11.30 Kedves hazug (magyar),
13.20 Rejtélyes XX. század,
13.55 Kárpát expressz, 14.15
Ecranul nostru, 15.40 Balatoni nyár, 17.40 Boldog Scheffler János, 19.00 Hogy volt?,
20.00 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30 Munkaügyek
(magyar), 22.05 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály,
14.05 Menjünk a kertbe!,
14.35 Lynley felügyelő
(olasz), 16.25 A világ kincsei, 16.55 Rosemary és
Thyme, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Egy pár dollárral több
(amer.), 22.30 Törvény és
rend (amer.), 0.00 Lynley
felügyelő (angol)

Pozsony 2

10.30
Színészlegendák,
12.00 Élő panoráma, 13.00
Japán mozaik, 14.10 Kerékpártúra, 14.30 Tour de France, 17.40 Rio, 18.45 Esti
mese, 19.35 Híradó, 20.30
Brazílián át, 21.25 Nélkülem (iráni), 23.30 Berlin
Alexanderplatz

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi,
11.55 Cobra 11 (német),
14.00
NCIS
(amer.),
16.00 Családi történetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Mennybéli szerelem
(amer.), 22.35 Férj, vagy
szerető?
(amer.),
0.50
NCIS (amer.), 2.30 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

8.15 Tárgyalóterem, 11.00
Ikrek (amer.), 13.00 Castle
(amer.), 15.00 Elit ügyosztály (amer.), 15.30 Kalandok a szigeten, 17.00 Híradó, 17.50 Igen, főnök!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A fékezhetetlen
(amer.), 22.30 Dr. Csont
(szlovák), 23.30 Csalók
(amer.), 0.30 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, 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 Édes
élet, 20.40 Jóban Rosszb an,
21.25 NCIS (amer.), 23.40 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 Édes élet, 20.40
Jóban Rosszban, 21.25 Üvegtigris 3 (magyar), 0.05 A férjem védelmében (amer.)

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,
22.40 CSI: A helyszínelők
(amer.)

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 Válótársak,
00.30 Hétmérföldes szerelem
(amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 Hazug csajok társasága, 12.50 Segítség,
bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub, 15.35 Barátok közt,
17.50 Szerelem kölcsönbe
(amer.), 20.00 Új csaj (amer.),
20.30 Showder Klub, 22.00
King (kanadai), 23.00 Barátok
közt, 23.30 Szerelem kölcsönbe (amer.)

M2

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 gyanú árnyékában (amer.), 19.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Új csaj (amer.), 20.30
Showder
Klub,
22.00
Gyilkos hajsza (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)

11.55 Mézga család, 13.15
Rudi és Trudi, 14.25 Rozsdalovag, 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)

10.00 Balatoni nyár, 12.50
Jamie 15 perces kajái,
14.15 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),
20.35 A miniszter félrelép
(magyar), 22.25 Para (magyar)

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie
vidéki
konyhája,
14.25 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 15.15 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 Nero Wolfe rejtélyei (olasz), 22.15
Egy nagy család (olasz),
0.10 Bárcsak (amer.-angol)

Duna tv

Duna World

11.40 Illetlenek (magyar),
13.50 Magyar krónika,
15.45 Balatoni nyár, 17.45
Ahonnan elindultam, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.10 Menjünk a
kertbe!, 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 A
szerelem árnyai (olasz), 23.25
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

10.25
Színészlegendák,
12.25 A vad Baltikum, 13.15
Az Alacsony-Tátra szépségei, 14.00 Kerékpározás,
17.40 Rió, 18.45 Esti mese,
19.45 Nagy, nagyobb, legnagyobb, 20.30 Pokoli bányászok, 21.25 Istent kérve (iráni), 22.55 Rendőrség, 23.35
Berlin Alexanderplatz

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi, 11.55
Cobra 11 (német), 14.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Tüzes csirke (cseh), 21.40
Feleségcsere, 0.30 NCIS
(amer.), 2.05 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

8.15 Tárgyalóterem, 11.00
Ikrek, 12.00 Híradó, 13.00
Castle (amer.), 15.00 Elit
ügyosztály (amer.), 15.30
Kalandok a szigeten, 17.00
Híradó, 17.55 Igen, főnök!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó (szlovák),
22.00 Kameňák 3 (cseh),
0.20 Csalók (amer.), 1.20
Az igazságosság (amer.)

Duna tv

Duna World

11.45 A messziről jött ember (magyar), 14.40 Kosár,
16.00 Balatoni nyár, 18.00
Egy este Freund Tamás
agykutatóval, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Slágertévé,
21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő (olasz), 15.30 Lehetőség, 16.55 Rosemary
és Thyme, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia leg-faluja, 22.05 James Bond (amer.), 23.50
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

11.40 Élő panoráma, 14.00
Kerékpározás, 17.40 Rió,
18.50 Női foci, 21.00 A
lovak visszatérése (szlovák), 21.30 Idegenek között
(orosz), 23.25 A Római Birodalom (amer.)

Markíza tv

9.05 Jószomszédi viszonyok, 10.10 Két és fél férfi, 12.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 16.56
Niké, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Hogyan szerezzünk
csajt (cseh), 22.35 Járási
forduló (cseh), 23.55 NCIS
(amer.)

JOJ TV

8.15 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó,
13.00
Castle
(amer.), 15.00 Az engedetlen (amer.), 17.00 Híradó,
17.50 Igen, főnök!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Főzd le anyámat!, 22.00 Halálos csapda 3 (amer.), 0.40
28 héttel később (angol-spanyol), 2.50 Igen, főnök!
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

július
július
július
július
július
július
július

16-án
17-én
18-án
19-én
20-án
21-én
22-én

Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel
Magdolna

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Mandák Boris és az
andódi Szőke Andrea

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi
Hlavačka Dominik, Kollár Michal és Mátyás Lilia, a vágfarkasdi Pálová Sofia és
Markusek Matúš, a bátorkeszi Bertók Noel, az
ógyallai Rafaelová Diana, a csallóközaranyosi Füsi
Nagy Attila, az érsekújvári Lukišanová Karolina, a
szalkai Bernáth Bence, a szentpéteri Prepletaná Cyn
thia, a madari Csicsó Ramóna, a kisújfalusi Sámuel
Mátyás, a megyercsi Gajdáčová Nina, a marcelházai
György Anna és Szűcs Szófia, valamint a gútai Magyar Amira.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Hegyeshalmiová Dorota (83 éves), Slobodová Helena (83 éves), Bonček Margit (88 éves),
Sztrecskó Zsuzsa (68 éves), Németh Károly (64 éves),
Gaál Sándor (87 éves), Knirsová Marta (68 éves), és
Tokár Endre (75 éves) gútai Borka József (81 éves),
Szabó József (95 éves) és Molnár Zoltán (71 éves) az
izsai Tánczos Irma (68 éves), a bátorkeszi Fazekas
János (79 éves), a szentpéteri Csalava Julianna (64
éves), a perbetei Jakab Ilona (68 éves), a kolozsnémai Kláris Petronella (78 éves) és Kláris Benedek (84
éves), az újgyallai Szabó Augustín (79 éves), valamint
az ógyallai ifj. Lévai József (53 éves).

Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK

Jóságos szívetek pihen a föld alatt,
minden értetek hulló könnycsepp nyugtassa álmaitokat.
Ott a béke, ott a nyugalom,
Ott pihen a szív, ott nincsen fájdalom.
Fájó szívvel emlékezik

A Dunatáj receptkönyvéből

Zöldbabos pite
Hozzávalók:
1 csomag friss linzertészta
50 dkg szárazbab
20 dkg zöldbab
6 db újhagyma
10 dkg sajt
4 db tojás
3 dl tejszín
4 dkg parmezán
só, bors, szerecsendió

Hozzávalók:

Elkészítése:

A linzertésztát kinyújtunk, egy kerek tepsibe simítjuk úgy, hogy pereme is legyen. Az alját villával megszurkáljuk, rásimítjuk a sütőpapírt, beleöntjük a szárazbabot, és 180 fokon 20 percig vakon sütjük.
A töltelékhez kisebb darabokra vágjuk a megtisztított zöldbabot.
Forrásban lévő, sós vízben 3 percig főzzük. Leszűrjük, hideg vízzel
átöblítjük, majd szárazra töröljük. A babot és a sütőpapírt eltávolítjuk
a kisült tésztáról, meghintjük a megtisztított, felkarikázott újhagymával, a reszelt sajttal, és szétosztjuk rajta a zöldbabot is. A tojást a
tejszínnel habosra verjük, megsózzuk és megborsozzuk, majd a zöldséges tésztára öntjük. Meghintjük reszelt parmezánnal és egy kevés
frissen reszelt szerecsendióval.
180 fokon 35-40 percig sütjük. A tepsiben 15 percig hagyjuk hűlni.
Kiborítjuk, majd nagyobb kockákra vágjuk.

Podunajské múzeum
v Komárne

ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade
s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák.
č. 446/2001 Z. z. o majetku
VÚC v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných nebytových priestorov
v budove Bašty VI na Okružnej ceste súp.č. 271, Komárno, parc. č. 9264, celková plocha 102,5 m2. Minimálna výška nájomného je 14,- €/m2/rok,
doba nájmu najmenej 1 rok alebo na dobu neurčitú. V prípade záujmu Vaše cenové ponuky
doručte do 1. 8.2016 do 15.00
hod. na adresu Palatínova 13,
945 05 Komárno v označenej
obálke „NÁJOM”. K cenovej
ponuke je potrebné doložiť písomné vyhlásenie záujemcu,
že nepatrí medzi osoby v zmysle § 9a ods. (6) a ods.(7) zák. č.
446/2001 Z.z. Bližšie informácie: tel. 035/7731476, e-mail:
muzeumkomarno@gmail.com.

Bögrés-kefires
ribizlis süti

3 db tojás
1 bögre cukor
(3 dl-es bögre)
1,5 dl napraforgóolaj
3 dl kefir
2 bögre finomliszt
0,75 csomag sütőpor
300 g fekete ribizli
200 g piros ribizli
Elkészítése:

A lisztet összevegyítjük a sütőporral.
Az egész tojásokat a cukorral habos-krémes állagig felverjük (3-4 perc), ezután hozzáadjuk a kefirt, az olajat, tovább
keverjük, majd a sütőporos lisztet beleszitáljuk, és a tésztát
simára keverjük.
Sütőpapírozott tepsibe öntjük, és dúsan megrakjuk a megmosott, jól lecsöpögtetett ribizlivel.
Előmelegített sütőbe tesszük, ahol kb. 30 perc alatt aranybarnára, illetve tűpróbáig sütjük. Sütési hőfok: 180°C
* sütési mód: alul-felül sütés * tepsi mérete: 20x28 cm *

Sofőrt keresünk

C-típusú jogosítvánnyal,
alapfokú német nyelvtudással.

Napidíj 60 euró
Hétvége itthon!

Tel.: 0915 880 0438

S Z U D O K U

S P O R T H O R G Á S Z AT
Boncz Andrásra

Nagyszabású, nemzetközi bojlis horgászverseny Komáromban

Boncz Györgyre,

halálának negyedik
halálának
évfordulóján
14. évfordulója
szerető felesége
alkalmából
és lánya,
édesanyja és húga.
Akik ismerték és szerették őket,
emlékezzenek rájuk velünk együtt.
Egyre szállnak, múlnak az évek,
de mi örökké őrizzük emléked.

Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk július 12-én,
halálának hetedik évfordulóján

Horváth Gézára
Gútán.

Emlékét örökké őrzi

Domján József és családja

Az elmúlt hét végén nagyszabású, nemzetközi horgászversenyt rendeztek Komáromban. A város horgásztaván első alkalommal zajlott a MMpeca Apáli Carp Cup 2016 elnevezésű
bojlis horgászverseny. A verseny június 30-án déli 12 órakor
kezdődött és egészen július 5-ig, ugyancsak déli 12 óráig tartott megszakítás nélkül. Összesen tehát 120 óra állt a versenyzők rendelkezésére, hogy megmutathassák ügyességüket, rátermettségüket.
Azért esett maga a verseny erre A főbíró Fuisz Attila, helyetteaz időpontra, mert a hatályban se Riszdorfer Martin, és segítőlévő szlovákiai jogszabályok ik az előzetes tervek alapján a
csakis július 1-től engedélyezik reggeli és az esti órákban látoa non-stop horgászatot. A verse- gatták a csapatokat, és mérték a
nyen csak a pontyot, valamint fogást. Valamennyien a nap 24
az amúrt pontozták, betartva órájában (ingyenesen!) a horgáaz előírt minimális 3 kg-os szok rendelkezésére álltak.
alsó súlyhatárt. Minden kifo- A versenyen összesen 26 csagott halat a bírók általi mérés, pat vett részt. Déli 12-kor kilőtt
dokumentálás illetve, ellátás zöld rakéta nyitotta meg a verután visszaengedtek a vízbe. A senyt, a csapatok ekkor már túl
versenypályát két szektorra osz- voltak a horgászhelyek feltértották fel, egyik a nyugati oldalon található, nemrég kialakított
rekreációs rész, míg a másik a
keleti oldalon található erdős
oldal partja. Mindkét oldalon
a part teljes hosszában helyezték el a csapatokat. A szervezőbizottság a komáromi városi
horgászszövetséggel karöltve
a verseny előtt 92 db 4,5-5 kg
átlagsúlyú pontyot helyezett ki
a tóba, valamint kihelyezésre
került egy piros színű koi ponty
is, melynek szerencsés kifogója
különdíjban részesült volna.

Az MMpeca Apáli Carp Cup verseny résztvevői
képezésén, az első etetésen, valamint a saját táboruk kialakításán. Az első halra az esti órákig
kellett várni. Az első napokban
amúr akadt horogra nagyobb
számban, majd a hidegfront
hatására a pontyok is elkezdtek
táplálékot keresni.
A verseny végére a 26 nevezett
csapatból 17-nek sikerült a mérlegelési határt elért
halat zsákmányolnia,
összesen 409,7 kg
súlyban. A legügyesebbnek a komáromi
K.P.V. csapata bizonyult, mely már az
első 24 óra után nagy
előnyre tett szert az
általa kifogott amúrokkal. Ezt az előnyt
A győztes csapat
(K.P.V. Komárno) a
díjakkal

sikerült megtartaniuk egészen a
verseny végéig, így büszkén állhattak fel a képzeletbeli dobogó
legfelső fokára.
A verseny eredménye:
1. K.P.V. Komárom (Kuszák,
Pintér, Varga) 75,3 pont, 2. KARAT CT Komárom (Rákász,
Adamek, Leikert M.) 56,8 pont,
3.TURAN TEAM (id. Turan és
ifj. Turan, Haris) 52,0 pont
Legnagyobb ponty: Pintér Dániel (K.P.V. Komárom) 8,4 kg *
Legnagyobb amúr:
Kuszák
Tamás (K.P.V. Komárom) 8,3 kg
* Legszebb hal: Kišvince Zoltán
(Trevi Team) 6,5 kg.
A-szektor: 1. RR BAITS SK
(Takáč, Starinský) 42,4 pont, 2.
KOMÁROM CT (Toma, Trencsényi, Farkas) 37,0 pont.
B-szektor: 1. SEMA HŠ (Bakuš
J., Bakuš A.) 23,3 pont, 2. EURO
CARP Team (Vitai, Šilling) 20,7
pont.
Fuisz Attila

L A B D A R Ú G Á S
Mérlegen a Komáromi járás csapatainak szereplése a 2015/2016-os sportévben (4.)
V. liga
A liga sereghajtója címre három csapat érdemesült. Naszvad a tabella 11., Ógyalla a 12. és az
Actív Nagykeszi csapata a 15. helyen zárta a sportévet.
Naszvad jobb sorsra érdemes csapat 12 esetben győzelemmel, Kršteňanský játékos-edző gárcsapata a bajnokság alatt 42 pon- két döntetlennel és 13 esetben dája a 23 pontot begyűjtve így
tot gyűjtött össze, s ha reálisan vereséggel hagyta el a pályát. csak az utolsó előtti helyen végértékeljük ezt az eredményt, rá Bizony, ilyen eredménnyel ne- zett. Egyelőre úgy néz ki, hogy
kell jönnünk, hogy 5-6 ponttal hezen lehet visszaszerezni a pár számbelileg elegendően vannak,
kevesebb esetén a csapat már a évtizeddel ezelőtti tündöklés fé- játéktudásban azonban csak
kiesési zónában találhatta vol- nyét. Egyértelmű, hogy nagyobb néhányan érik el az 5. ligához
na magát. A helyezés ellenére támogatás nélkül nem lehet sztá- szükséges szintet. Az sem vall
azt is el kell mondani, hogy 13 rokat vásárolni, viszont néhány kellő előrelátásra, hogy a zömvereségük mellett 12 esetben
esetben a csapat tudott „vil- ében komáromi focistákból álló
győzelemmel, illetve 5 allantani”, ami azt jelzi, hogy csapat Nagykeszi színeit öltötte
kalommal döntetlen ereda következő évadban akár magára, hiszen idegen a pálya, a
ménnyel hagyták el a pályát.
meglepetést is tud okozni az környezet és a korábbi években
A nyári szünet alatt lesz ideje
ellenfelek pályáján.
megszokott szurkolói tábor is
a csapatnak megfelelő stratégiát Actív Nagykeszi csapata nagy leapadt. Pedig a csapatban van
kidolgozni, amelynél elsősorban csalódást okozott, hiszen az erő, hiszen 19 vereségük ellenéa védelmet és a csatársort kell előzőekben egy ponttal meg- re öt döntetlent és hat győzelmet
megerősíteniük.
előzve Izsa csapatát a hatodik is kiharcoltak maguknak. GólÓgyalla csapata sem remekelt ligából tornázták fel magukat. arányuk 38:93 volt, s reméljük,
a sportév alatt, hiszen 54:40-es Az egy osztállyal lejjebb levő hogy a 2016/2017-es sportévben
gólarányuk mellett, ha néhány bajnoki cím azonban soha nem lehetőségük lesz összeszedni
ponttal kevesebbet gyűjtenek elegendő ahhoz, hogy magasabb magukat, s a liga élére törni úgy,
be, ők is a kiesés sorsára jutot- osztályba kerülve legalább a kö- hogy ismét egy osztállyal feljebb
tak volna. A nagy múltú sörgyári zépmezőnybe jusson a csapat. kerülhessenek.

KAJAK

–

KENU

Július 14-től 17-ig kerül sor a bulgáriai Plovdivban a junior kajak-kenu Európa-bajnokságra (Ifjúsági és U23 gyorsasági Európa-bajnokság). A komáromi kajak-kenu klubot négy kenus és három kajakos fiatal képviseli. Mint ahogy azt már megírtuk, először
történt (Cseh)Szlovákia történelmében, hogy olyan kenu 4-es képviseli országunkat az
Európa-bajnokságon, amelynek minden tagja komáromi!
A Sykora Samuel – Banai-Tóth István – Zili- cséni Lutaš Jakubbal az 1 000 méteres távon
zi Richard – Koczkás Dávid C4-es legénysége A komáromi kajakos lányokat a klub egyik
reményteljesen fejlődik és egyre komolyabb kiemelkedő tehetsége, Petrušová Mariana
eredményeket érnek el. A 16-17 éves fiatalok képviseli. A több számban is induló versenyPlovdivban 17-18 évesekkel, egy rendkívül ző edzője Polhammer László. Az „idősebb”
erős mezőnyben szállnak majd vízre. Számuk- korosztályból Botek Ádám (edző: Likér Péter)
ra már az is hatalmas siker, hogy a legénység és Szokol Daniel (edző: Dosúdil František) áll
kijutott a versenyre és nagyon elégedettek le- majd a startvonal mögé K2-ben, 200 méteren.
szünk, ha a döntőben végeznek. Őket Koczkás A fiatal sportolók július 12-én repültek PlovOlivér készítette fel az Eb-re.
divba, Dosudil František és Koczkás Olivér
A fent említett C4-es az 500 méteres távon in- edzők és a rajongói kíséretében.
dul. A komáromi Sýkora Samuel ezúttal a tren- Szurkoljunk együtt a komáromi sikerekért!

A komáromi „kicsik” ismét remekeltek

A Nyitrabányai 500-as 44. évfolyamát rendezték meg július 2-án, amelyen a 9-12 éves utánpótlás legjobbjai szálltak vízre. A komáromi evezősök szombaton az 500 m-es távon, vasárnap a
200 m-es távon, valamint mindkét nap a 2 000 m-es távon is versenyeztek.
Szombati versenyszámok:
Koczkás Eszter * Kadétok K2 … * K1 juniorlányok 1. Petrušová
2 000 m-es távon:
9. Ujvári Marko és Horváth Péter Mariana, … 4. Konečná Anita,
11-12 éves korcsoport K2 1. Dok- (ŠAM) * Kadétok C2 1. Koczkás … 7. Grolmusová Bibiána * K2
torík Jakub és Podleiszek Filip, Dávid és Zilizi Richard, … 7. Mé- férfiak … 2. Demin Viktor és
… 5. Doktorík Dominik és Tóth hes Zoltán és Koseček Filip (UKB) Krajčovič Marek, 3. Botek Adam
Lajos, … 7. Ott Jakab és Németh * Kadétlányok (14 évesek) C1 … és Szokol Daniel.
Dominik * 12 éves lányok K1 … 4. Ikréniová Viktória * Juniorok
Vasárnapi versenyszámok:
A Komáromi járás legmagasabb osztályának (VI. liga) értékelése
3. Bugár Réka, … 11. Bakos Or- C1... 2. Sýkora Samuel Daniel, 2 000 m-es távon:
Ebben az osztályban kevés csapat engedheti meg magának, hogy „idegenlégiósokat” al- solya Virág * 11 éves lányok K1 3. Banai Tóth István, … 5. Cson- 11-12 éves lányok K2 … 7. Bakos
kalmazzon, s ez meglátszik a sokszor önfeledt, valódi szívvel-lélekkel játszott találkozó- … 7. Vávrová Eva, … 9. Vávro- tos István * Juniorlányok K2... 2. Orsolya Virág és Vávrová Eva *
kon, amelyek színvonala gyakorta vetekszik a magasabb osztályokéval.
vá Anna * 10-éves fiúk K1 … 2. Petrušová Mariana és Mikušová 12 éves fiúk K1 1. Doktorík JaHetény – Minden sikere el- leinek, s minden bizonnyal el- patának oszlopos tagja volt. Grolmus Lukáš, … 6. Ikréni Márk Romana, … 4. Konečná Anita és kub, 2. Podleiszek Filip, … 5. Ott
lenére a legpechesebb csapat. kerüli a „mumusnak” kikiáltott Sikerült összekovácsolnia a * 10-éves lányok K1...3. Tótho- Wiebauerová Viktória /TAT/, … 6. Jakab, … 12. Németh Dominik *
Induljunk ki abból, hogy a lak- lakszakállasi összecsapásokat. csapatot, s a bajnokság végén váTamara * 9 éves fiúk K1 … 3. Grolmusová Bibiána és Harthaus- 11 éves fiúk … 2. Ľudovit Tóth,
szakállasiak ellen két esetben is Figyelemreméltó a gólarányuk 77:43-as gólarányt elérve, Marsal Máté, 4. Bugár Marek.
erová Ema (TTS) * Juniorlányok … 4. Doktorík Dominik, … 9.
0:3-mas kontumációs vereséget (143:48), amire jövendőbeli 60 pontot szereztek. Határo- 500 m
C2 … 2. Ikréniová Viktória és La- Tomáš Farkaš * 10-éves fiúk K1
szenvedtek. Először a 2014/15- ellenfeleiknek is fel kell figyel- zottan állíthatjuk, hogy a VI. * 13-14 éves fiúk
dičová Gab- … 2. Grolmus Lukáš, … 4. Ikréliga egyik legmegbízhatóbb K2 … 3. Meszlényi
ös sportévben, amikor az átiga- niük.
riela * 13 ni Márk * 9 éves fiúk … 3. Bugár
zolási időszak végéig nem ren- Marcelháza B – Évek óta a jó csapatát vallhatja magáénak Márk és Bogya Bálint
éves fiúk K1 Marek, 4. Marsal Máté.
szurkolótábora. (ŠAM) * 13 éves fiúk
dezték egy fiatal ifi átiratását, kollektív szellem jellemzi ezt Bátorkeszi
… 6. Schrim 200 m
PÖTTÖM KUPA
ám ennek ellenére negyedórára a csapatot, amely joggal tar- Egy kis szerencsével akár a C1...2. Lucas Léránt
pel Peter * 14
pályára küldték. Az emiatt el- tozott az évek során a VI. liga bajnokság élére is felkerül- * 14 éves fiúk C1 …
éves fiúk K1 ... 2. Michal Tóth * 14 éves fiúk
2. Léránt Peter Chveszített három pont a sportév élvonalához. Köszönhető ez hetnek.
… 3. Mesz- C1 1. Léránt Peter Christopher, …
(Folytatjuk)
ristopher, … 5. Gallo
végén a feljebbjutás reményé- mindenképpen Viderman Rólényi Márk * 8. Gallo Dávid * 13 éves lányok
Lebó Boldizsár Dávid * 13 éves lányok K1 … 3. 13-14 éves fiúk C2 1. Gallo Dávid K1 … 2. Koczkás Eszter * Kadének szétfoszlását jelentette. bertnak, aki klubelnökként és
Hasonló eset fordult elő az el- játékosként is remekel, kiváló,
és Léránt Peter Christopher, … 4. tok C2 1. Koczkás Dávid és Zilizi
múlt sportév elején, amikor a sőt irigylésre méltó az együttLéránt Lucas (12 éves.) és Švásta Richard, … 6. Méhes Zoltán és
lakszakállasiakat szinte a pad- működés közte és Zsidek játékJán (ŠKP) * K1 veteránok 1. Zir- Koseček Filip (UKB) * Kadétlálóba döngölték, ám a győztes vezető között. Ez utóbbi koráb- Július 16-án immár 8. alkalommal rendezik meg a Duna men- kelbach Gabriel, 2. Ódor Ladislav, nyok C1 … 3. Ikréniová Viktória
mérkőzést egy adminisztratív ban a komáromi csapat egyik te egyik legjelentősebb futóversenyét, amely a
… 4. Bukovský Tibor * 13-14 éves (14 évesek) * Juniorok C1 … 2.
hiányosság miatt a szövetség sztárjátékosa volt, tudását most
lányok K2 … 4. Koczkás Eszter és Sýkora Samuel Daniel, … 5. BaFuss a Kék Dunáért
törölte és a hetényieket büntet- a marcelházai fakócsapattal
Pecsuková Katarína * K1 kadétok nai Tóth, István, … 7. Csontos
te 0:3-mal. Okulva a korábbi osztja meg. Meg kell még em- nevet viseli. A verseny fő rendezője a dunamocsi községi ön- … 9. Ujvári Marko * C1 kadétok István * Juniorlányok K2 … 2.
hibából, ezután a csapat olyan líteni, hogy nem lesz gond az kormányzat, a dunamocsi alapiskola és óvoda, valamint Kar- 1. Dávid Koczkás, 2. Zilizi Richard Petrušová Mariana és Mikušová
iramot diktált a pályán, hogy utánpótlással, hiszen a község- va község önkormányzati szervei.
* K2 kadétlányok … 5. Gőcze Romana, … 4. Konečná Anita és
a bajnokság végére tízpontos nek jelenleg hat (!) csapata Szombaton 11 órakor, Duna- zió és községi hivatal körül). Andrea és Šutovská Barbora (PIE) Wiebauerová Viktória (TAT), …
előnyt harcolt ki magának, küzd a különféle osztályokban mocs főteréről rajtolnak az Megjegyzés: A kategóriákba * C2 juniorok 1. Sýkora Samuel 6. Grolmusová Bibiána és Harthaatléták, akik számára a du- történő besorolásnál a szüle- Daniel és Lutaš Jakub (DUK), 2. userová Ema (TTS) * Juniorláígy a következő idényben már és korcsoportokban.
az V. ligában küzd. Az biztos, Bátorkeszi – Jó ötlet volt egy namocsi iskola tornatermé- tési év a mérvadó.
Banai Tóth István és Polakovič nyok C2 … 2. Ikréniová Viktória
hogy ha a múlt sportévi teljesít- évvel ezelőtt átcsábítani Konc ben biztosítják az öltözőket. Nevezési díj nincs, mindenkit Michal (PIE), … 6. Csontos István és Ladičová Gabriela (ŠAM) * 13
szeretettel vár a rendezőség!
éves fiúk K1 … 9. Schrimpel Peményét folytatni tudja, alapos Slavomírt, aki kisebb meg- (kb. 200 m)
és Šuplata Jakub (UKB).
ter* 14 éves fiúk K1 … 3. Meszmeglepetést okozhat ellenfe- szakításokkal addig Izsa csa- Nevezés Dunamocs főterén, 9
órától.
lényi Márk.
Tájékoztatás:
* 13-14 éves fiúk C2 1. Gallo DáS P O R T H O R G Á S Z AT
00421949228042 * e-mail: A komáromi KVP vízilabdaklub U11-es csapata az Ér- vid és Léránt Peter Christopher
A SZLOVÁK HORGÁSZSZÖVETSÉG
gkele@lcpackaging.com
sekújvárban megrendezett barátságos vízilabdatornáról * K1 veteránok 1. Zirkelbach
Rajtolnak:
GÚTAI VÁROSI ALAPSZERVEZETE
aranyéremmel tért haza. Az év elejétől az utánpótlás edző- Gabriel, 2. Ódor Ladislav, … 4.
Igazolt és amatőr versenyzők je Gergely Mihály, a sokszoros szlovák válogatott.
Bukovský Tibor * C1 kadétok 1.
értesíti az érdeklődőket, hogy július 30-án a csörgői halastónál
saját
felelősségükre,
gyermeKoczkás Dávid, 2. Zilizi Richard
hetedik alkalommal rendezi meg hagyományos
kek a szülő felelősségére.
Gergely edző – aki egyébként Az élet a nyári szünetben sem * K2 kadétlányok … 6. GőcIn Memoriam Antal Sándor
A – férfiak – 39 évig * B – férfi- a kétszeres olimpiai bajnok áll meg az U11-es csapat szá- ze Andrea és Šutovská Barbora
horgászversenyét.
ak 40 – 49 évig * C – férfiak 50 Gergely István öccse –, ko- mára: Mihály augusztus 15- (PIE) * C2 juniorok 1. Sýkora
Nevezési feltételek:
– 59 évig * D – férfiak 60 felett rábban aktív vízipólós volt. től 19-ig edzőtábort szervez Samuel Daniel és Lutaš Jakub
Gyülekező: július 30. – 6 órakor * verseny 7-12 óráig, eredmény- * E – nők – 39 évig * F – nők Sokszoros szlovák válogatott, számukra a szőnyi WF Sza- (DUK), 2. Banai Tóth István és
hirdetés 12:30 kor * nevezési díj: 5 €
40 – 49 évig * G – nők 50 felett. 15 évig légióskodott külföl- badidőparkban, ahol minden Polakovič Michal (PIE), … 5.
A verseny alapszabálya: Fogd meg, engedd el!
Amatőr futók és gyaloglók: 5 dön olyan csapatokban, mint nyáron folynak úszótáborok Csontos István és Šuplata Jakub *
Minden versenyző ingyen sült halat, vagy halászlét kap!
km (kanálisig és vissza) 1-3 a francia Olympic Nizza és gyermekeknek, de pólós tábor K1 juniorlányok … 2. Petrušová
Feltételek az érvényes horgásztörvények értelmében.
helyezett díjazva (nő, férfi) Marseille, a magyar Honvéd most első ízben lesz.
Mariana, … 6. Konečná Anita, …
A versenyzőket értékes díjak és tombola várják.
* Diákok alsó tagozat (400 m és Újpest, illetve a görög Pa- Gergelyék augusztus 20-án 9. Grolmusová Bibiána * Férfiak
Érdeklődni és a versenyre jelentkezni Kincel Marián elnöknél – 1 kör a Panzió és községi nioniosz, amelyekkel a LEN- nemzetközi
vízilabdatornát K1 … 4. Botek Adam, … 7. Szolehet a következő számon: 0905 56 89 48.
hivatal körül) * Diákok felső Kupa döntőjéig vitték.
rendeznek a Komáromi Ter- kol Daniel * Férfiak K2 … 2. Botagozat (1200 m – 3 kör a Pan- Az érsekújvári tornát június málfürdőben.
tek Adam és Szokol Daniel.
Ugyanebben az időpontban kerül sor
végén egy ötnapos vízilabdaa csörgői tó térségében a hagyományos
torna előzte meg Pöstyénben
Előkészületi
BIRKÓZÁS
halászléfőző versenyre.
(június 22-26), ahol kilenc
mérkőzések
mérkőzésből ötöt megnyer- Semmit sem bíz a véletlenre a komáromi Spartacus birkózóklub.
Nevezési feltételek:
Háromtagú csapatok jelentkezését várjuk * Bográcsot, halat és a
tünk, egyet döntetlenre vív- Az elmúlt napokban fejeződött be a Magyar BirkózószövetségDél-Komárom – Komáromi
többi kelléket minden csapat maga biztosít * A helyek elfoglalása
tunk, de a maradék három gel és a tatabányai SC Birkózóklub vezető edzőjével, Katona GéKFC 2:1 Nem vallottak szé8-tól 9-ig * Eredményhirdetés kb. 13 órakor.
meccsen is csak pár góllal zával tartott 2. közös, nemzetközi birkózó edzőtáboruk, amelyet
gyent a komáromi focisták,
Tűzhelyet és fát a rendezők biztosítanak.
kaptunk ki. Például az egyik a gyermek- és diákkorosztály számára rendeztek. Régiónkból a
akik Košťujevič gólja elle* Minden csapat kap egy pontyot *
csapat, amely egy góllal meg- komáromiakon kívül a gútai, bősi és a madari klub reménységei
nére kikaptak a testvérváros
Érdeklődni és a versenyre jelentkezni Kincel Marián elnöknél
vert minket, a tavalyi bajnok ismerkedtek a fogásnemekkel és készültek fel az ősztől kezdődő
csapatától, de jó iramú, szép
lehet a következő számon: 0905 56 89 48.
Slavia Eperjes volt.”
játékot mutattak be.
hazai és külföldi versenyekre.
dr. Kúr Károly
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