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Komáromban katasztrófahelyzetet
teremtett a vasárnap délutáni zivatar

A be nem kapcsolt szivattyúk
és a nem tisztított lefolyók
fokozták a kárt
Fotó: Obonya Sándor

Európa újkori vértanúja
A Magyar Közösség Pártjának Keresztény
Platformja mély megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy egyre több ártatlan áldozata
van a kegyetlen terrorista támadásoknak
az Iszlám Állam részéről. Különösképpen

megrendítő az idős Jacques Hamel atya (felvételünkön) brutális meggyilkolása, amelyet
a Rouen melletti Saint-Etienne-du-Rouvray
templomában követtek el. A merénylet szent
helyen történt, amelyet sok esetben még a
legbarbárabb népek is tiszteletben tartottak.

A barbár gyilkosság vértanúvá avatta az
atyát és minden áldozat a keresztény Európa
vértanújává válik, amíg az európai és a világhatalmak nem lépnek fel következetesen és
határozottan a terroristák ellen. Szükséges,
hogy megfékezzük az újkori népvándorlást,
s ugyanakkor a bajbajutott embertársainkon
az országukban vagy egy közeli biztonságos
országban segítsünk.
Tiszteljük mások vallását és kultúráját, de
ezt azoknak is meg kell tenniük, akik menedéket kérnek az európai, keresztény gyökerekkel rendelkező országoktól.
Az MKP Keresztény Platformja elkötelezett
a keresztény európai szellem és értékek megvédése mellett, s arra szólítja fel a hazai és az
európai döntéshozó politikusokat, hogy következetesen álljanak ki az európai emberek
védelmében.
Egyben kéri a keresztény közösségeket, hogy
lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be a
karitatív gyűjtésekbe és imádkozzanak a békéért nemcsak a Közel-Keleten, de Európában és szerte az egész földkerekségen.
Keresztény örökségünket kötelességünk
megőrizni, hiszen első szent királyunk, Szent
István is erre buzdított bennünket!
Az MKP
Keresztény Platformjának elnöksége
2016. 7. 27., Pozsony

Öngyilkos lett a vizsgálati fogságban

Múlt héten, csütörtökön délután a rendőrség komáromi cellájában egy vizsgálati fogságban levő 49 éves férfi önkezével
vetett véget életének. A férfi ellen zsarolás alapos gyanúja
miatt indult eljárás. A vizsgálat idejére előzetes letartóztatásba került, ahol az ilyenkor szokásos módon elvették a
nadrágszíját és minden olyan nála lévő tárgyat, amellyel
kárt tehetett volna önmagában. Ennek ellenére az ügyeletes rendőr a férfit holtan találta. Mint megállapítást nyert,
a melegítőjével akasztotta fel magát. Az ügyben a rendőrség
belső ellenőrzése folytat vizsgálatot.

Komáromi nyár

Augusztusban is gondoskodik a komáromi Lehár Ferenc Polgári Társulás arról, hogy legalább vasárnaponként benépesüljön Komárom belvárosa és a Klapka téren vidám hangulat
uralkodjon.
Augusztus 7-én az ALFA gató komáromiakat és a turisSHOW BAND fogja szóra- tákat. Az együttes elsősorban
koztatni a Klapka térre kiláto- a Kanári-szigeteken futott be
nemzetközi karriert és több éven
át szórakoztatta
a sokcsillagos
szállodák vendégeit. A zenekar
tagjai: Jandóová
Adriana, a zenekar vezetője,
Takáč
Csaba,
Kányai Karin,
Sipos
Yanko,
akik a 70-8090-es évek híres
és
közismert
popslágereit elevenítik fel. A
remek hangulatról a zenekar
gondoskodik, reméljük a közönség jól szórakozik majd,
mindenkit szeretettel várnak.

Már a két héttel ezelőtti zivatar idején tudni lehetett, hogy Komárom forgalma
szinte megbénul, ha egy kiadósabb esőzés, vagy zápor köszönt a városra. Az illetékesek azonban nem tanultak az esetből, s talán éppen ezért okozott olyan hatalmas
károkat a vasárnap délutáni „égi áldás”. Gépjárművek tucatjaiba jutott az úttest
vizéből, a garázsokban, pincékben derékig ért a víz, az I-es és II-es lakótelepre
vezető aluljáróban egy Opel személygépkocsinak csak a teteje látszódott ki.

Nem hibás döntéseket, vagy
felelősöket keresünk, arra ott
vannak a városi szervek. Információink szerint a KOMVaK városi cég a
felelős a csatornarendszer karbantatásáért, viszont
állítólag a városi
hivatal környezetvédelmi osztálya
évek óta nem kötött
velük szerződést az
útmenti vízelnyelők
takarítására,
karbantartására.
Augusztus 1-jével
végleg nyugdíjba
vonult Cséplő Gábor mérnök, a cég
ügyvezető igazgatója, olvasóinkat
azonban érdekelheti, ki veszi át a
helyét, amikor a
posztra kiírt pályázat sikertelen
volt? Ki lesz az,
aki vállalja, hogy a
KOMVaK ezentúl
nem másutt „ruház
be”, hanem városának legfontosabb
közművét bővíti és

megfelelő módon karbantartja?
Mos azonban másról szeretnénk
szólni. Az egyszerű emberekről,
akik egymást segítve igyekeztek

Korábbi írásunkra reagál dr. Marek Anton expolgármester

A problémák nem most kezdődtek!

A július 15-én lapunkban megjelent írásra – amely az I. és II. lakótelepi áldatlan állapotokkal foglalkozott – Dr. Marek Anton, az akkori komáromi polgármester is meg kívánta
osztani az üggyel kapcsolatos észrevételeit. Kérésének a sajtótörvény értelmében ezúton
teszünk eleget.
Úgy tűnik, a jelenlegi városvezetés saját cselekvésképtelenségét
másra akarja hárítani. A valamikori munkásszállók problémája
nem most és nem is 2012-ben
kezdődött. A kilencvenes években a hajógyár felszámolója
eladta a munkásszálók épületeit
magánvállalkozóknak. Sajnos az
akkori városvezetés elmulasztotta a lehetőséget, hogy ezeket
megvásárolja.
A megjelent cikkel ellentétben,
2012-ben, amikor elterjedt a hír
Komáromban, miszerint az épü-

letek tulajdonosai kassai romákat
akarnak nagy számban telepíteni
az épületeikbe, azonnali intézkedések sorát hajtottam végre.
Először is az épületek tulajdonosaival folytattunk tárgyalásokat. Gyakoribbá tettük a
városi rendőrök járőrszolgálatait, együttműködve az állami
rendőrséggel és megszólítottuk – igényeltük – a tisztiorvos szolgálatait is. Kamerákat
szereltettünk fel a legveszélyesebb helyekre. Intézkedések
történtek az ingatlanadó, illetve

a szemétdíj behajtására a tulajdonosoktól, többek között végrehajtás útján is.
Meg kell említenem, hogy
ezeknek az intézkedéseknek
köszönhetően a korábbi választási időszakban nem volt an�nyira rossz és kiélezett helyzet,
mint most.
Végezetül tegyük fel a kérdést:
Ki okozza és kinek van ebből
a helyzetből haszna, főleg ha a
város terhére oldják meg a kialakult problémát?
MUDr. Anton Marek

mások értékeit is menteni. A
Dunaszerdahelyi, Érsekújvári
járás tűzoltóiról, a gútaiakról,
ógyallaiakról, akik szinte meg-

állás nélkül segítették komáromi társaik munkáját. És külön meg kell említeni a városi
rendőröket, akiknek nem munkahelyi kötelessége az, hogy
motorfűrészt ragadjanak, de
látva a forgalmat akadályozó
kidőlt fákat, még lámpafénynél
is dolgoztak, sokan úgy, hogy
éppen szabadnaposok voltak.
A kisemberek összefogásának
köszönhető, hogy hétfőre minden jelentősebb közúti csomópont és útvonal járhatóvá vált.
Olvasóink nevében ezúton
mondunk nekik köszönetet.
Ám maradt a kérdés: Ki a felelős az évtizedek óta elhanyagolt kanalizációért, a nem megfelelő kapacitású vízelvezető
rendszerért? Mibe került és kik
voltak azok a képviselők, akik
a szakemberek figyelmeztetése
ellenére lelkesen megszavazták a két „nagykapacitású”, betonozott vízelnyelőt, amelyek
most alaposan levizsgáztak...

Böjte Csaba testvér árvái Komáromban

Az erdélyi Szent Ferenc
Alapítvány által létesített
gyermekotthon lakóinak
egy csoportját nyaraltatja
idén is a Magyar Megmaradásért Polgári Társulás.
Az Egy Jobb Komáromért
Polgári Társulás meghívására vidám napot töltöttek
Komáromban is. Ellátogattak a Duna Menti Múzumba és találkoztak Stubendek László polgármesterrel
is.
Kép és szöveg: Jakab István
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A Matica slovenská Komáromban tartotta országos ünnepségét
A Matica slovenská nevű
kulturális egyesületet 1863.
augusztus 4-én alapították
meg Túrócszentmártonban.
A legnagyobb szlovák kulturális szövetség azóta évente megünnepli ezt a napot.
Černek Jozef, a komáromi
alapszervezet elnöke, rendező, kulturális személyiség
jóvoltából az idei háromnapos ünnepséget Komáromban rendezték meg. A remekül összeállított műsort nem
csupán a szlovák lakosok
nézték meg, a Klapka téren
felállított
nagyszínpadon
bemutatkozó együtteseknek
lelkesen tapsoltak a komáromi magyarok és a külföldi
vendégek is. Minden előzetes rosszmájúság ellenére
ez a fesztivál valóban a barátságról, az együttműködésről, egymás értékeinek
megismeréséről szólt. Különösen sokan érdeklődtek a
népi mesterségek árubemutatója iránt.
Kép és szöveg: Jakab István

Komáromi barangolás térben és időben

A huszonegyedik század gyermekei már el sem tudják képzelni, hogy egy-két emberöltővel ezelőtt hogyan is nézett ki
az egykori Komárom, szépapáik szeretett városa. A belváros
utcái őriznek még ugyan egyet s mást a rég letűnt világ hangulatából, azonban jócskán akadnak olyan régi városrészek,
amelyek mára teljesen eltűntek, és csak régi képeslapok,
megsárgult fényképek őrzik fakuló emléküket...
Ha a kedvük úgy tartja, és ép- pedig éppenséggel korcsopen nincs más dolguk, tegyünk lyázni szeretett volna, annak
meg együtt egy képzeletbeli sem kellett nagyon messzire
körutat találomra kiválasztott mennie, mert a város északi
útvonalon. Ha egyetértenek részén a Kisér vizével elöntött
velem, elindulunk a Jókai ut- lapályon megbízható helyre tacából a Kossuth tér felé. A té- lált a gyermekhad, s a korcsoren átlósan akácfákkal övezett lyázóknak a beszakadás veegyenes út vezetett a Rozália- szélyétől sem kellett tartaniuk,
templom felé. Régen a tér sar- mert telente a víz rendszeresen
káról még nem akadályozta a fenékig befagyott. Az említett
kilátást az a ma már nem lévő Kiséren (ma már csak utca őrzi
gyógyszertár sem, amely még a nevét) túli terület még nem
a múlt század harmincas éve- volt beépítve. Azoknak, akik
iben épült, és részben a mai úszni szerettek volna, már kisfedett vásárcsarnoknak adta sé messzebbre kellett menni-

át a helyét. A nyáron poros,
ősszel sáros tér csak országos
vásárok idején volt népes, az
év többi részében jórészt a sárkányeregető gyerekeké volt.
A kerekded Rozália-templom
egyébként évtizedeken át a
helyőrségé volt, ahová vasárnaponként a katonazenekar
pattogó indulójára vonultak a
komáromi bakák. A tér hátsó részének bal oldalán volt
a Heffler Szilárd, majd Nagy
János által bérelt, akácfákkal
árnyékolt kötélverő placc, míg
a Pihegő dombján, amelyet ma
hiába keresnénk, s ahol a parányi házakban oly sok híres
cigányprímás született, telente
a gyerekek szánkóztak. Aki

ük, mégpedig a szigetre, vagy
pedig a ma már nem létező Darányi-ligetbe, amely jórészt a
mai kikötő helyén terült el. Itt
előbb egy magánuszoda várta
a komáromiakat, amelyet egy,
a város által épített uszoda
váltott fel. Az egykori szigeti
uszoda omladozó épületei még
ma is őrzik a régi idők emlékét. Talán mondanom sem kell,
hogy a Vág melletti utcák lakói
nem mentek el a Kis-Dunára,
minek is mentek volna, amikor
a közeli Vág-Duna kellemes
vize nyaranta oly hívogató
volt. Jól megtanulhatott bárki
úszni a sekély vizű, zátonyos
részeken. A bátrabbak a kikötött tutajokról, ahogyan apáink

nevezték, talpakról ugráltak
fejest a beljebb már alattomosabb, gyorsabb folyású vízbe,

amely sajnos minden évben
megszedte a maga áldozatát. A
Vág-part két híd közötti középső részét régen egykor „Vöröskeresztnek” hívták a fiatalok,

amely onnan kapta a nevét,
hogy az első világháború idején hatalmas vöröskereszttel
jelölt barakkokban ápolták a
járványos betegségekben szenvedő katonákat, hadifoglyokat.
A Vág-Dunán és a Kis-Vágon
(ma már nem létezik, csupán
egy kanális található az egykori nyomvonalán) jégtörőkkel
védett, lábakon álló fahidak
vezettek át a túlsó partra. A
mai vasúti hídtól a közúti híd
irányába folyó Kis-Vág által
övezett szigetet beárnyékolták
a fűzfák, és itt is lehetett fürödni. Sok komáromi jobban kedvelte a Vág, mint a Duna vizét.
Az említett Vág-szigeten rendszerint a halászok szárítgatták
hálóikat, ácsok faragták szorgalmasan a fedélszékeket és
főtt a finom komáromi halászlé. Télvíz idején a böllérek vették birtokukba a terület egy részét, és ott pörzsölték a leszúrt
kocákat. Alább, a komáromi
várból úgyszólván semmit sem
lehetett látni, mert a várfalakat
sűrű lombok takarták el. A
Pintyőke-ligetben (Finkenau)
lévő Kőszűzet is nagyon nehezen lehetett megközelíteni.
Hát eddig a séta, ideje lesz egy
kicsit pihennünk.
Németh István

Anka néni örök

Juhász Gyula Anna örök című verse után szabadon elmondhatjuk, Anka
néni örök, Anka nénit bebetonozták. Még mielőtt valaki rendőrért kiáltana, gyors magyarázattal szolgálnék, a tisztes korú hölgy nem vált
brutális bűncselekmény áldozatává, a bebetonozás úgy értendő, hogy
pozíciói megingathatatlanok. Az Általános Egészségbiztosító volt igazgatója, Marcel Forai nénikéje cégeinek biznisze a botrányos lelepleződés ellenére továbbra is jól jövedelmez. Tavalyi bevételük 9,3 millió
euróra emelkedett, s várhatóan az idén sem kell aggódni miattuk, mivel
a szerződések nem változtak, sőt egy cég esetében az összeg még emelkedett is. A magas kor általában gazdag tapasztalatokkal párosul, s
Anka néni valamit tényleg nagyon tudhat, hiszen az állami egészségbiztosító által összesen hét vállalattal megkötött szerződések közül öt
hozzá kapcsolódik, méghozzá úgy, hogy Anka néni öt vállalata a hét cég
forgalmának 95 százalékát bonyolítja, amit akár úgy is értelmezhetünk,
hogy két másik céggel is kötöttek szerződést, hogy az egész ne legyen
olyan feltűnő.
S Anka néni pozíciói annyira megingathatatlanok, hogy az ügy nyilvánosságra hozatala, illetve Tomáš Drucker egészségügyi miniszter fogadkozása, miszerint az egészségügyből minden etikátlan és erkölcstelen dolgot el kíván távolítani, az általa kinevezett új vezetés semmit sem
tett a botrányos szerződések felbontása érdekében, épp ellenkezőleg,
két cég esetében év végéig szerződést hosszabbított, méghozzá azzal
a szánalmas indoklással, hogy erre a biztosított személyek megfelelő
egészségügyi ellátásának szavatolása érdekében volt szükség. Anna
néni tehát nemcsak örök, de pótolhatatlan is...
Nemcsak Anka néninek és az ugyancsak elhíresült Kostka klinikának
(mely az Általános Egészségbiztosítótól törvénysértő módon a biztosítón belül egyébként nem engedélyezett speciális kódot kapott, majd a
klinika 4,15 millió eurót kapott a jóvá nem hagyott vizsgálatokért és kezelésekért) jó biznisz azonban az egészségügy, arra is fény derült, hogy
a biztosító számos gyógyszertárral is előnyös szerződéseket kötött. A
99 ellenőrzött patika közül 33-nak háromszorosan, illetve ötszörösen
nagyobb összeget utalt az Általános Egészségbiztosító évente, mint a
többieknek. Talán mondanunk sem kell, hogy közülük öt minden kétséget kizáróan köthető Anka néni unokaöccséhez, Marcel Foraihoz és
Miroslav Vaďurához, azaz a biztosító korábbi vezetőihez.
Ismét csak oda lyukadunk ki tehát, hogy míg sajnálatos módon az
egészségügy állandó pénzhiánnyal küzd, addig mások számára nem
szűnik meg jó biznisznek lenni, s hiába a leleplezés, a közfelháborodás,
lényegében nem változik semmi. Az egészségügyi minisztérium mindezzel kapcsolatban azt állítja, hogy a biztosító új igazgatója mindent
elkövet annak érdekében, hogy a biztosító szerződései átláthatóak és
ellenőrizhetőek legyenek. Mindez azonban igazából nem hat megnyugtatóan, kiváltképp annak ismeretében, hogy az „átláthatóvá”, mi több,
-nkzsátlátszóvá vált visszaélések kapcsán sem történik semmi.

Befellegzett
az ingyenes nejlontáskáknak

A vegyi víz- és levegőszennyező anyagok után a műanyag zacskók
jelentik a legnagyobb veszélyt a környezetünkre. Az ártatlannak tűnő
műanyag eljutott már a világ legtávolibb pontjaira, a sarkvidékekre,
a tengerekbe és a legmagasabb hegycsúcsokra is. S mindez nemcsak
esztétikai szempontból szennyezi a környezetet, hanem jóvátehetetlen
károsodást okoz az élővilágban is. A halak és a teknősök például megpróbálják megenni, aminek következtében bekerül a táplálékláncba, a
fókák és a delfinek pedig rendre belegabalyodnak. Csak az Európai
Unió területén évente 100 milliárd, egy lakosra átszámítva 200 darab
zacskó fogy, gyakorlatilag pusztán azért, mert bevásárlásaink során
egyszerűbb egy nejlontáskát tépni, mintsem kosarat, vagy táskát magunkkal vinni. Ezért az uniós tagországokban csökkenteni kell a leginkább környezetszennyező műanyag táskák használatát. Szlovákiában
most zajlik a hulladéktörvény módosításának tárcaközi egyeztetése,
mely szerint a jövőben minden üzletben fizetni kell majd a nejlontáskáért, az üzleteknek pedig egyrészt nyilvántartást kell vezetniük ezek
eladásáról, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a vásárlók a többször használatos, illetve környezetkímélő táskák közül is választhassanak. Az
átállás tehát nem lesz olcsó, s a boltok a veszteségeiket feltehetően
ezúttal is áthárítják ránk. További szépséghibája ennek az egésznek,
hogy a világ ezúttal is túl későn ébred, a már jóvátehetetlen környezeti
károsodás visszafordíthatatlan.
-zsu-

Adománygyűjtést indítottak Bátorkeszin,
melynek célja egy tájház létrehozása

A Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulást két éve egy lelkes kis csapat hozta létre Zsok Gizella
vezetésével. Céljuk Bátorkeszi történelmének kutatása, a hozzá kapcsolódó fényképek, dokumentumok és tárgyak gyűjtése, feldolgozása, kiállításokon és kulturális rendezvényeken való
bemutatása, valamint egy tájház létrehozása volt.
A felsorolt célok nagy része séget adna például egy falusi nek. Az adománygyűjtés formegvalósult, hiszen ez alatt a disznótor bemutatására. A hátsó mái: ajándéktárgyak, valamint
rövid idő alatt a társulás össze- udvarban található egy asztalos- a társulás által kiadott ún. vásen kilenc tematikus kiállítást műhely is, amit a berendezése lyogtéglajegyek és képeslapok
hozott létre, ahol bemutatta után sok hasznos célra lehetne eladásából származó bevétel,
azokat a tárgyi emlékeket, do- használni. A telekhez egy ha- kulturális rendezvények belékumentumokat, amelyeket a talmas kert is tartozik, ahová pőjegyeiből származó bevétel,
támogatókkal együttműködve hagyományos konyhakerti nö- és közvetlen bankszámlára
sikerült összegyűjtenie.
vényeket és gyümölcsfákat le- való befizetés, átutalás (PošIdén a társulás tagjai elérkezett- het ültetni. A gyümölcsszedés tová Banka a.s. IBAN SK95
nek látták az időt, hogy megva- és lekvárfőzés is lehet egy kö- 6500 0000 0000 2055 9055).
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32. GÚTAI VÁSÁR
ÉS GÚTAI BÚCSÚ
BÉRLETJEGYEK 3 NAPRA (karszalag formájában): 5,- EUR
(kizárólag csak elővételben a városi hivatalban vagy a vásár információs sátránál).
A koncertek helyszínén csak napijegy-árusítás lesz.

Rendezvények:

Augusztus 11-én, csütörtökön

8.00 – 12.00 Kézilabdacsapatok kötelező bejelentkezése a sportcsarnokban * 14.00 – 19.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint * 20.00 – 20.30 Kézilabdások ünnepélyes felvonulása
			
Fogatok és lovasok felvonulása – Szekeres Rancs

Hotel Leonor kerthelyisége:

20.30 – 21.00 A „Kolárovo CUP 2016” kézilabdatorna ünnepélyes megnyitója
21.00 – 04.00 DISCO

Augusztus 12-én, pénteken
Kézilabdapályák:

08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint

Sportcsarnok előtti tér:
20.00 – 23.00 DISCO

Hotel Leonor kerthelyisége:
23.00 – 04.00 DISCO

Gőgh Kálmán Stadion:
lósítsák következő céljukat, egy
tájház létrehozását, ahol méltó
helyet kapnának az eddig összegyűjtött tárgyak.
A polgári társulás támogatóinak ötödik találkozóján, amit a
leendő tájház udvarán tartottak,
Zsok Gizella, a társulás elnöke
felvázolta azokat a lehetőségeket, amelyeket egy tájház
nyújthat a falu lakosainak, de
az idelátogató idegeneknek is.
Terveik szerint a társulás az
állandó kiállítás mellett egy hagyományos falusi gazdaságot
hozna létre gazdasági udvarral,
ahol szárnyas jószágot és disznót is tartanának, ami lehető-

zösségi összejövetel apropója.
Lehetne itt nyári táborokat, különböző népi kézművességgel
megismertető tanfolyamokat
szervezni, de főzőtanfolyamot,
népi táncot bemutató tanfolyamot, és sok más olyan rendezvényt is meg lehetne itt tartani,
amelyeknek célja az, hogy megőrizzük a hagyományainkat, és
mindazt a tudást, amit elődeink
ránk hagytak.
Mivel a Pro Futuro Villa Kezw
Polgári Társulás nem rendelkezik anyagiakkal, adománygyűjtést indított el, melynek
módszereiről a társulás elnöke
adott tájékoztatót a jelenlévők-

A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy Bátorkeszin
is szükséges létrehozni egy
tájházat, és ezt azzal nyilvánították ki, hogy a helyszínen
520 euró értékben vásároltak
téglajegyet.
A Bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw PT ezúton is köszöni
a hozzájárulásokat, és felkéri
mindazokat, akik segíteni szeretnének a kulturális hagyományok megőrzésében, Bátorkeszi
történelmének bemutatásában,
hogy lehetőségeikhez mérten
járuljanak hozzá egy tájház kialakításához.
Pintér Erzsébet

Gútai
Pillanatnyi figyelmetlenség... borsiker
A Vinotéka magazin szer-

kesztőségi tesztjén a szlovákiai Chardonnay márkák versenyébe a gútai Nagy Géza
is benevezett és a többszáz
résztvevő között rendkívüli
eredményt ért el.
Az édes Chardonnay botrirys
2012 kategóriában Champion

9.30 – 16.00 I. Gőgh Kálmán-emléktorna (diákcsapatok focitornája három kategóriában:
U8, U10, U12)
15:00 – 18:00 Gútai 11-es – XI. évfolyam (tizenegyesrúgó verseny)

Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:

18.30 The New Manufacturing Technology Of The Retarded
20.30 ABBA Slovakia, élő nagykoncert (belépőjegy: 2,- €, illetve bérletjegy)

Templom tér 4 – a városi művelődési központ előtt:

„Borok tere” – főszervező: Gúta város
15.30 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 17.30 Népzene és néptáncbemutatók – Berény Táncegyüttes és a Kikelet Néptánccsoport * 19.00 Térzenei koncert – GUT BAND és fiatal tehetségek
* 21.00 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 23.00 Retro-party – DJ SIPI

Templom tér 2 – a városi művelődési központ melletti füves részen:
17.00 A Mezőberényi Értéktárbizottság bemutatkozása

Augusztus 13-án, szombaton
Kézilabdapályák:

08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint

Sportcsarnok előtti tér:
20.00 – 23.00 DISCO

Hotel Leonor kerthelyisége:
23.00 – 04.00 DISCO

Corvin Mátyás Alapiskola udvara: szervező: KNIVES BASKETBALL CLUB GÚTA

8.00 – 18.00 BC KNIVES STREETBALL CUP 2016 Program:
8.00 – 09.00 Regisztráció * 9.15 – 14.00 Alapcsoportok mérkőzései * 15.00 – 16.45 Elődöntők
és döntők * 17.15 Ünnepélyes kiértékelés, díjátadás

Gőgh Kálmán Stadion:

13.30 – 15.15 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, gútai serdülők U19 (IV. liga) – Ekel
17.00 – 18.45 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, felnőttek A csapat (IV. liga) – Léva

Templom tér – a városi hivatal előtti parkoló:
13.30 – 15.30 Veterán járművek – OLD TIMER CLUB NITRA – bemutató, kiértékelés
Templom tér 1 – a városi hivatal előtti füves részen:
16.00 Kynológia Klub Gúta – kutyás bemutató

Templom tér 1 – a városi hivatal előtt:
17.00 Tombolahúzás

Templom tér 2 – a városi művelődési központ melletti füves részen:

14.00 – 20.00 „Szeretlek Gúta” – Játszani vágyó gyerekek részére – ugrálóvár
17.00 A Mezőberényi Értéktárbizottság bemutatkozása

Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:
… áldozata lett a 75 éves G. István, aki július 26-án a
Lúdpiac téren, a Trend irodaház előtt kerékpárral akart
áthaladni a zebrán, amikor észrevette, hogy egy személygépkocsi közeleg. Megijedt, félrerántotta a kormányt és
az úttestre esett, de az érkező személygépkocsi még idejében ki tudta kerülni. A férfit a kórház baleseti osztályára szállították, ahol fejsérüléseit ellátták, megfigyelésre bent tartották. Gyógykezelése mintegy két hetet vesz
igénybe.

17.30 Berény Táncegyüttes fellépése (Mezőberény)
18.30 HANT zenekar
21.00 CHARLIE Band élő nagykoncert (Belépőjegy: 3,- €, illetve bérletjegy)

Templom tér 4 – a városi művelődési központ előtt:
és 1. helyezett lett * A Chardonnay 2015 félszáraz kategóriában ezüstérmes lett * A
Chardonnay 2013 száraz kategóriában 4. díjat nyert.

Céljuk a magyar-szlovák határtérség fejlesztése

Lehet pályázni támogatásért!

Magyarország Miniszterelnöksége és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma július 29-én meghirdette az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első pályázati felhívását. A pályázati felhívás július
29-én kezdődött és október 31-ig tart. A legkülönfélébb intézmények és civil szervezetek
adhatják be pályázataikat a programra.
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program a 2014-2020 időszakban a korábbi Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
folytatása. Célja, hasonlóan elődjéhez, a magyar-szlovák határtérség fejlesztése.
A pályázati felhívásokat négy prioritási tengely
mentén hirdették meg. A tengelyek a következők:
természet és kultúra, határon átnyúló mobilitás,
fenntartható és minőségi
foglalkoztatás előmozdítása
és a munkavállalói mobilitás támogatása, valamint a
közintézmények és a határtérségben élő emberek
határon átnyúló együttműködésének elősegítése.
Az új program összeállítása során felmérték a
határtérségben élők igényeit, és a programozásért felelős bizottság (Task Force) azok alapján
választotta ki a prioritási tengelyeket, valamint
sajátos célokat, amelyek a program gerincét alkotják.

A program lebonyolításáért Magyarországon az irányító hatósági szerepet betöltő
Miniszterelnökség, a Szlovák Köztársaságban pedig a nemzeti hatóságként működő
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium felel.
A program folyamatos működését a Budapesten felállított Közös Titkárság (KT)
biztosítja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-n belül a Monitoring Bizottság felügyeletével.
Az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program projektjeinek támogatására az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból (ERFA) 146 460 448 EUR
keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.
Az első pályázati felhívás keretében az 1., 2. és
4. prioritási tengelyben nyílik lehetőség pályázatok benyújtására. A rendelkezésre álló indikatív ERFA keret 67 475 822 EUR.

„Borok tere” – főszervező: Gúta Város
15.30 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 19.00 „Nótázzunk – mulatozzunk” * Nóta- és operettműsor – gútai énekesek * 21.00 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 23.00 Retro-party – DJ SIPI
Hajómalom térsége, szervező: Szekeres Rancs
10.00 – 17.00 I. fogathajtó verseny

Augusztus 14-én, vasárnap

Római katolikus templom:
8.00 Szentmise magyar nyelven * 9.30 Szentmise szlovák nyelven * 11.00 Szentmise magyar
nyelven
Sportcsarnok:
8.30 – 14.00 Döntő mérkőzések, ünnepélyes kiértékelés
Gőgh Kálmán Stadion:
10.00 – 11.30 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, gútai idősebb diákok U15 (III. liga) – Zselíz
12.00 – 13.15 Bajnoki labdarúgó-mérkőzés, gútai fiatalabb diákok U13 (III. liga) – Zselíz
Vásári szabadtéri színpad a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán:
17.00 Cool Club Slovakia Pt. mellett működő FELVIDÉKI LÁNYOK TÁRSULATÁNAK – zenés-táncos műsora
20.00 KORMORÁN, élő nagykoncert (belépőjegy: 2,- €, illetve bérlet)
Templom tér 4 – a városi művelődési központ előtt: „Borok tere” – főszervező: Gúta város
15.30 Borozáshoz szól a zene – DJ SIPI * 18.30 „Musical – varázs” Musical- és filmzenei összeállítás – helyi és környékbeli énekes tehetségek előadásában * 20.00 Borozáshoz szól a zene – DJ
SIPI
Hajómalom térsége, szervező: Szekeres Rancs
13.30 – 17.00 III. Kis-Duna Menti Lószépségverseny – „Ló 2016”

Kiállítások:

A városi hivatal előcsarnoka:
1. Csollár Nelli „Világom virágai” – című kiállítása Megnyitó: augusztus 11-én, 14 órától
2. „Gútai vásár 5 évben” – a komáromfüssi Török Johann fotóművész kiállítása.
3. 20 fotó Mezőberény városáról és 20 fotó Gúta városáról – fotókiállítás.

A vásár ideje alatt kisvonat közlekedik,
indulás a városi hivatal információs sátrától!
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!
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Növényvédelem
Mindjárt itt az ősz!

Már javában szedhető a korai
burgonya, illetve a jókor elültetett középkorai krumpli szedése is aktuális. A burgonya
akkor alkalmas betakarításra,
amikor a szára könnyen kihúzható a földből, a gumók kön�nyen leválnak róla. Ilyenkor a
gumók héja már nem foszlós,
hanem parás, enyhe dörzsölésre sem válik el a gumó húsától.
Háztáji gazdaságban a felszedés kapával vagy ásóval történik. Ügyelni kell arra, hogy
a szerszámmal ne sértsük meg
a gumókat. Az óvatlanul okozott sebek két-három nap alatt
beparásodnak, de addig nem
szabad a gumókat a végleges
tárolóhelyen elhelyezni. A korán felszedett gumók viszont
könnyen romlanak és nagy
mértékben töppednek: a későn
felszedett gumók igen sérülékenyek lesznek. Mindenesetre
az utóbbi esős napok miatt a
burgonyvész ellen ideje permetezni. Ajánljuk a Champion
50 WG-t (20 g/10 l), az Infinito SC-t (12-16 ml/10 l), illetve
a Kuprilkol 50-et (40-50 g/10
l). Ezek élelmezés-egészségügyi védelmi ideje 7 nap! Jó
tudni azonban, hogy mind a
korai, mind a késői felszedés
hiba! A gyümölcsfák metszését kora tavasszal, a nyugalmi
időszak alatt szokás elvégezni,
de ezen a fontos munkálaton
kívül van egy másik metszési
praktika is, a nyári metszés,
vagy zöldmetszés.
Ez a munkálat az időzítése miatt sokkal jobban befolyásolja
a hajtások és rügyek fejlődését
és ezáltal a fa alakját és terméshozamát is, mint a télvégi
metszés. Bizonyos esetekben
a megfelelő zöldmetszés helyettesítheti is a kora tavaszi
beavatkozást, de legtöbb esetben inkább kiegészíti azt. A
különleges, korona alakjukkal
is díszítő gyümölcsfákat, mint
például a gyertyatartó vagy
legyező alakúra formált fákat
nyári metszés és hajtásvisszacsípés nélkül nem is lehetne
kialakítani és rendben tartani.

Az általános, elterjedtebb koronaformák esetében főleg a
csemete első néhány évében,
az intenzív növekedés időszakában fontos a nyári metszés,
de a későbbiekben is sokat
javíthatunk a fa alakján, fejlődésén és terméshozamán, ha
zöldmetszést is alkalmazunk.

Nyári metszés során főleg az
idén megjelent részeit alakítjuk a fának, csak a hajtásokat
fogjuk rövidíteni vagy eltávolítani. Ezzel több irányba is befolyásolhatjuk ezek fejlődését
annak függvényében, hogy milyen mértékben és növekedésük melyik szakaszában kurtítjuk meg őket. Éppen ezért kell
a zöldmetszéshez egy kicsivel
több tapasztalat és odafigyelés
is, mivel a nem megfelelően,
vagy a növekedés nem kellő
időszakában végzett visszavágással ellenkező hatást is kiválthatunk, mint ami
eredeti célunk volt.
Ezzel a metszéssel
tehát többféle reakció is kiváltható a
fából, de leggyakrabban azért alkalmazzuk, hogy megfékezzük a fa növekedését.
Erre azért van szükség, hogy a fa minél
később kopaszodjon
fel, a termőrészek a
fán a törzshöz és a vázágakhoz minél közelebb maradjanak, illetve azért, hogy a
hajtások és az ezeken található
rügyek minél jobban beérjenek
a tél beállta előtt. A praktikát a
fa fajtája, növekedési erélye és
az időjárás függvényében nyár
közepétől augusztus végéig
végezhetjük el. Amint a hajtás csúcsán már nem a világos
színű levélkék vannak, hanem
egyetlen kifejlett rügy, úgynevezett csúcsrügy, hozzáfoghatunk a munkálathoz. A metszés
gyakorlatilag a hajtások felső
egyharmadának, erősebb fejlődésű hajtások esetében azok
egynegyedének a levágását
jelenti.

Focisták főszerepben
A megfelelő időpontban végrehajtott kurtítás után a levélhónaljban található rügyek
nem fognak hajtásba szökkenni, hiszen a fa növekedése
már le van állva, de sokkal
több fény éri őket, és azokat
a leveleket is, amelyek a rügyek közvetlen közelében találhatók. Mind a hajtás, mind
a rügyek jobban felkészülnek
a télre, a rügyek differenciálódása más mértékben fog
végbemenni, aminek következtében több termőképlet
alakul ki következő évben. A
fa koronájának alakításához
is hozzájárul a hajtáskurtítás,
megelőzhetjük a korona szükségtelen elterebélyesedését,
felkopaszodását, alakvesztését. Már termő fák esetében a
fán lévő gyümölcsök is több
fényhez jutnak, ami nyilvánvalóan színesebbé, aromásabbá teszi őket.

A nyári metszés alkalmával
eltávolíthatjuk a nemkívánatos, főleg a korona belseje
fele növő hajtásokat is, illetve
a vízhajtásokat. Ez utóbbiakat
nem is kell metszeni, sokkal
hatékonyabb módszer, ha kézzel kihasítjuk a fa törzséből.
Ebben az időszakban ezek a
hasított sebek gyorsabban fognak behegedni, mint a vágások.
A zöldmetszés tehát nem egy
kötelező munkálat, de amen�nyiben van időnk rá, mindenképpen ajánlott elvégezni,
még akkor is, ha csak a fölösleges hajtások kimetszésére,
lehasítására szorítkozunk.
-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.) Egy fontos célkitűzését
sikerül elérnie, mert végre van önbizalma és hisz képességeiben.
Lehetősége nyílik rá, hogy új elemekkel gazdagítsa napi rutinját.
Lazít eddigi szokásainak merevségén. Megtanulja tolerálni és elfogadni azokat a dolgokat, amelyek nem illenek bele eddigi értékrendjébe.
HALAK (február 21. – március 20.) Érdemes elgondolkodni
azon, mennyire kész a teljes elkötelezettségre és nem ennek hiánya okozza-e, hogy nincs tartós kapcsolata, illetve hogy kapcsolatában fél megtenni a következő lépést.
KOS (március 21. – április 20.) Fontos, hogy felismerje és kövesse megérzéseit. Ezt nagyban segíti ebben az időszakban, hogy
a szokásosnál bátrabb és elszántabb, különösen az üzleti életben.
Képes most lelkesedni azért, amit csinál, élvezi és sok gondolatát
kitölti. Más területeken is érződik ez az erő, nagy az esélye annak, hogy valamilyen formában függetlenedik.
BIKA (április 21. – május 20.) Ügyeljen arra, hogy elfoglaltságaiban
legyen valami szokatlan és tegye önt próbára valamilyen szempontból,
de kerülje a felesleges kockázatot. Akár még saját elveit vagy saját szabályait is felrúgja időnként, hogy végre megtalálja korábbi belső nyugalmát.

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

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

Két nő beszélget:
– Képzeld, hallottam valami szuper jó arckrémről, amely szépít, fiatalít.
– Mi a neve?
– Valami Hormonovital, vagy ilyesmi.
– Ó, hát azt ismerem, hiszen már két éve használom.
– De jó hogy mondod, már majdnem megvettem...

– Vádlott, elismeri, hogy fafejnek nevezte az itt
jelenlévő rendőrt?
– Dehogyis bíró úr! Én csak annyit mondtam,
hogy kemény fából faragták!
– Miért tette a hűtőszekrénybe az újságokat, Jean?
– Hogy frissek maradjanak, uram.
A szőke nő odamegy a rendőrhöz:
– Kérem, engem fejbe dobtak az utcán egy dobozzal!
– És mi volt benne?
– Semmi.
– Na jó, de a dobozban?

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ellentétes érzések végig jelen
lesznek Önben ezekben a napokban. Belső dialógusai nem akarnak véget érni és egyik oldal mellett sem tudja igazán elkötelezni magát. Nyugodtan megengedheti magának, hogy egy időre,
átmenetileg kissé szeszélyessé váljon.
RÁK (június 22. – július 22.) Rengeteg feladat várja ezen a héten
és bár tettre kész, mégis időnként úgy érzi, egyszerűen lehetetlen teljesíteni valamennyit. Ne gondolkodjon azon, vajon képes lesz-e megfelelően teljesíteni, hiszen úgyis mindig az öntől telhető legtöbbet nyújtja.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A szerelem nem játék és nem is kompromisszum. Ne hagyja, hogy játszanak önnel,
és ön se próbálja dróton rángatni párját. Nem mindenki a békét
és nyugalmat keresi a párkapcsolatban, de ha azt tapasztalja,
hogy kedvese erre vágyik, ön pedig megijed a hétköznapok állandóságától, akkor ne rabolja tovább az idejét.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Lépjen túl azon, ami
már csak fogva tartja, de nem ejti rabul! Ez leginkább a szerelmi kapcsolatra igaz, de élete más területén is érezheti azt, hogy
megrekedt, hogy beleragadt egy helyzetbe, amit csak megszokásból vagy kényelemszeretetből működtet, valójában már nem
ad önnek semmit.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Szentelje magát az
üzleti ügyeknek ebben a hónapban. Úgy tűnik ugyanis, hogy bár
nagyobb fába vágta a fejszéjét, mint gondolta, mégis sikereket
érhet el. Pénzügyi tapasztalatai jó motivációt jelenthetnek a továbblépéshez és a nyaralási időszak jó alkalom a munkahely-változtatásra is.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha teheti, minél több
estét töltsön kedvesével ezekben a napokban. Szabadságát pedig
igyekezzen belső szabadságként megélni, és ne a nyitva hagyott
lehetőségek sorával. Ne alkudozzonk a sorssal, amikor kedvező
alkalmat kínál önnek!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ezen a héten a szokásosnál is harciasabbnak kell lennie és a fontos dolgokban nem
tehet engedményt. A hét mottója: Aki bolondság nélkül él, nem
olyan bölcs, mint hiszi! Merjen a talpára állni, ne hagyja, hogy
kihasználják.
BAK (december 22. – január 20.) A párkapcsolatban élő Bakok
mindig keressék a kompromisszumos megoldást, mert nem szabad
most kiélezni az élethelyzeteket. A frontvonalak kiterjesztése helyett
inkább a békekötés lehetőségeit keresse. Bármilyen áron, de kössön
tűzszünetet.
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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 felújított 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.

Ápolónőt keresünk
Ausztriába.
Tel.:
0043/69919529287.

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

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

Tel.: 0949 664 167

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

Európa Udvar – Máltai Ház.
Tel.: 0944 739 484.
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

Előnyösebb házkölcsön,
lakáskölcsön,
készpénzkölcsön.!
Tel.: 0905 928 195.

Kiadó lakást kínálok Komáromban.
Tel.: 0915 165 363.

Egynapos sebészet Gútán

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 6-tól 12-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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

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

6.00 Astro-világ, 7.00 Mesék, 12.25 Csapdába csalva,
13.00 Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.), 14.05
Magas szőke férfi felemás
cipőben (francia), 16.00
Hajrá csajok 4 (amer.),
18.00 Tények, 19.05 Dr.
Dolittle (amer.), 21.00 A
maflás (amer.), 23.15 Szuperbojz (magyar)

7.00 TV2 matiné, 10.35
Stahl
konyhája,
12.40
Villám Spencer, a karibi
őrangyal (amer.), 13.45
Gyilkos sorok (amer.),
15.55 Szenzációs recepciós (amer.), 18.00 Tények, 19.00 Transformers
(amer.), 22.10 Amerikai
botrány
(amer.-angol),
1.05 A megtorló

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.40
Egy rém modern család
(amer.), 12.55 Túsztárgyalók (amer.), 14.00 Jégrengés (kanadai), 15.50
Castle
(amer.),
18.00
Híradó, 18.50 1 perc
és nyersz!, 19.50 Trója
(amer.-angol), 22.55 A vadon foglyai (amer.), 1.20
Kapd el a kölyköt! (amer.német)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 A pletykafészkek
(amer.), 13.00 Séta a napfényben (angol), 16.00 A
gyanú árnyékában (amer.),
17.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 18.00 Nyomtalanul
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
A sötétség határán (amer.),
22.10 A belső ellenség
(amer.), 23.10 A sötétség határán (amer.)

M2

10.50 Mancs, a vámpírkutya (kanadai), 12.50 Marcelino, 13.40 A kis időutazók, 15.15 Sherlock,
a jak, 16.15 A kis herceg
legújabb kalandjai, 17.10
Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.10 J.A.G.
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 MR2 Akusztik, 23.55 Fesztivál Stage
Pass, 0.55 Egy bébiszitter
kalandjai (amer.)

Duna tv

10.55 Térkép, 13.30 Az
élet kódja, 14.45 Peru,
Chile, 15.20 Bakaruhában
(magyar), 17.00 A muskétások (angol), 18.00
Híradó, 18.35 Szerencseszombat, 19.30 Meglógtam a Ferrarival (amer.),
21.20 Mission: Impossible
(amer.), 23.30 Összeláncolva (amer.)

Duna World

11.25 Lángok (magyar),
13.20 Novum, 13.50 Szigeti veszedelem, 15.10 Hogy
volt?, 16.10 Balatoni nyár,
18.10 Szabadság tér 56,
19.00 Mindenből egy van,
20.00 Csináljuk a fesztivált!, 21.30 Munkaügyek,
22.00 Tűzvonalban (magyar), 22.55 A Bagi Nacsa
Show

Pozsony 1

11.25 Egy ugrás (szlovák),
13.20 A szerelem árnyai,
14.45 A leg-falu, 16.20
Egyszer az életben (amer.),
17.55 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Úttalan utakon, 20.25 Kezét csókolom
(olasz), 21.45 Az ajándék
(amer.), 23.25 Rio 2016

Pozsony 2

11.00 Rio 2016, 14.30
Rio 2016 – kerékpározás,
16.00
Strandröplabda,
18.00 Úszás, 20.45 Híradó, 20.50 Olimpiai ös�szefoglaló, 21.45 Sportlövészet, 22.20 Dzsúdó

Markíza tv

9.00 A kis Herkules
(amer.), 11.40 A holnlap
emberei, 13.30 A vőlegény
(amer.), 15.35 Nap, széna, és pár pofon (cseh),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Felnőttek
(amer.), 22.35 Gladiátor
(amer.)

JOJ TV

8.45 Simpson család, 10.25
Viszlát, nagyi!, 12.40 A jégkirálynő naplója (amer.),
17.10 Csillag születik, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Nyár a Joj-jal, 20.40 Acélököl (amer.), 23.25 Romantikus paródia (amer.)

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.35
A Muzsika TV bemutatja,
11.05 Trója (amer.-angol),
14.05 Szupervihar (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.55 A csúf
igazság (amer.), 21.50 Rés a
pajzson (amer.), 0.30 Castle
(amer.)

RTL II

9.40 A tökéletlen trükk
(amer.), 11.30 Séta a napfényben
(angol),
13.15
Segítség, bajban vagyok!,
18.15 Ízek, imák, szerelmek
(amer.), 21.00 Pimaszúr átcuccol, 22.00 Heti hetes,
23.00 Ízek, imák, szerelmek
(amer.), 1.45 A tökéletlen
trükk (amer.)

M2

12.50 Marcelino, 13.40 A
kis időutazók, 15.15 Sherlock, a jak, 17.10 Gyerekversek, 17.20 Alvin és
a mókusok, 19.05 Dínóvonat, 19.35 Állatkert a
hátizsákban, 20.10 J.A.G.
(amer.), 21.05 A nagy
Gatsby (amer.), 23.35 Út a
háborúba (amer.)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 10.05
Új nemzedék, 13.45 A világörökség kincsei, 14.05
Öltések közt az idő (spanyol), 15.40 Egy tál lencse
(magyar), 17.05 Mennyei
kötelék, 18.00 Híradó,
18.35 Cédrusliget (amer.),
19.25 Adlon hotel (német-osztrák), 21.10 A sakál napja (angol-francia),
23.40 Meglógtam a Ferrarival (amer.)

Duna World

10.45 A Dal, 13.20 Nagyok, 13.50 Szabadság
tér 56, 14.40 Ég és föld
között, 15.35 Védőszárnyak, 16.25 Balatoni nyár,
17.50 Öt kontinens, 18.25
Szerelmes földrajz, 19.00
Gasztroangyal, 19.55 A
zene az kell, 21.30 Epilógus, 23.25 Lélek Boulevard

Pozsony 1

10.55 Szlovákia képekben,
11.45 Egyszer az életben
(amer.), 13.25 Poirot (angol), 15.00 Aki esőben
megy el (szlovák), 16.30
Senki sem tökéletes, 17.40
Menjünk a kertbe!, 18.20
Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.25 Anya, segíts!
(olasz), 23.50 Rio 2016

Pozsony 2

8.30 Rio 2016, 14.30 Röplabda, 16.00 Sportlövészet,
16.30 Kézilabda, 19.15
Úszás, 20.30 Hírek, 21.30
Sportlövészet, 22.00 Kerékpár verseny, 22.20 Dzsúdó,
22.45 Vívás, 23.15 Íjászat

Markíza tv

7.35 Tom és Jerry, 9.25 A
skorpió (amer.), 11.15 A
Júdás kehely átka (amer.),
13.20 Felpörgetve (amer.),
15.25 Négyesben Szlovákián át, 16.30 Tüzes
csirke (cseh), 19.00 Híradó, 20.30 A bérgyilkos
(amer.), 22.35 Zoo (szlovák), 0.15 Könyörtelen
igazság (amer.), 1.50 Felpörgetve (amer.)

JOJ TV

7.15 Mesék, 9.25 Új kertek, 10.20 Acélököl (amer.),
13.00 Amikor megállt a Föld
(amer.), 15.20 Féktelenül
(amer.), 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 A 12. forduló (amer.),
23.00
Megfagyott
föld
(amer.), 1.20 Ismétlések

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 Hazárdjáték (amer.), 0.05 Bukott
angyalok (amer.)

RTL Klub

12.30 Na végre, itt a nyár!
(amer.), 13.00 Sztárok leszünk! (amer.), 14.00 Tűzön-vízen (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.), 1.00 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

12.55 Geronimo Stilton,
14.25 Rozsdalovag, 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), 0.35 Sikersorozat (amer.)

Duna tv

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), 19.25
Tövismadarak
(amer.),
20.20 Csak színház és
semmi más, 21.20 Hawaii
Five.0 (amer.)

Duna World

11.30 Fotográfia (magyar),
13.20 Médiak likk, 14.50
Roma
magazin,
15.55
Balatoni nyár, 17.50 Az
erdélyi szász kultúra nyomában, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Már egyszer tetszett!, 21.00 Híradó, 21.30
Munkaügyek, 22.05 Tűzvonalban (magyar), 23.55
Család-barát, 1.25 Szenes
Iván írta

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Harc az idővel (német), 16.25 A világ
kincsei, 16.55 Rosemary és
Thyme, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó,
20.25
Bogyók
(cseh), 22.00 Labirintus
(cseh), 23.00 Harc az idővel
(német), 23.50 Rio 2016

Pozsony 2

M1

KEDD

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

TV2

6.20 Mokka, 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 Hajó
a vége (amer.-német), 23.40
Franklin és Bash (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 Sztárok
leszünk! (amer.), 14.00 Tűzön-vízen (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,
21.25 Mr. és Mrs. Smith
(amer.), 0.20 Döglött akták
(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, 18.00 Az utazó
(amer.-francia), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 Revolution (amer.),
23.30 Az utazó (amer.-francia)

M2

13.15 Tatonka történetei,
13.30 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 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 Sikersorozat (amer.)

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája,
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 Tövismadarak (amer.),
20.20 A fátyolos hölgy
(olasz), 21.20 Laura rejtélyei
(amer.), 22.20 A pók hálójában (amer.), 0.05 Elhurcolva
(amer.)

Duna World

11.11 Kék rénszarvasok
(magyar), 13.35 Térkép,
14.35 Nemzetiségi magazinok, 15.50 Balatoni nyár,
17.50 Az erdélyi szász kultúra nyomában, 19.00 Hogy
volt?!, 20.00 Dallamról dallamra, 21.30 Munkaügyek
(magyar), 22.00 Tűzvonalban, 22.55 Ridikül, 23.50
Család-barát

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Harc az idővel (német), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
19.00 Híradó, 20.25 Labdarúgás, 23.00 Rio 2016

Pozsony 2

8.30 Rio 2016, 14.30 Kézilabda, 16.00 Röplabda,
17.00 Sportlövészet, 19.05
Úszás, 20.00 Sportlövészet, 21.00 Hírek, 21.05
Olimpiai
összefoglaló,
22.00 Sportgimnasztika

8.30 Rio 2016, 14.30 Kézilabda, 16.00 Strandröplabda,
19.20 Úszás, 20.40 Hírek,
20.45 Olimpiai összefoglaló, 21.40 Sportgimnasztika,
22.50 Vívás, 23.50 Szinkronugrás

12.00 Cobra 11 (német),
14.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30
Négyesben Szlovákián át,
21.35 Jó tudni, 22.40 Járási forduló (cseh), 23.55
Valóság show

10.00 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 14.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40 Extrém átváltozások, 23.40 NCIS (amer.),
1.20 A boszorkányok titka
(amer.)

Markíza tv

JOJ TV

12.30 Csillag születik,
14.00 Castle (amer.), 15.00
Midsomeri gyilkosságok
(angol), 17.50 Inkognitó,
19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.35 Az ördög
nem alszik, 22.00 Rendőr
akcióban (amer.), 23.05
VIP gyilkosságok (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

12.30 Csillag születik,
14.00 Castle (amer.), 15.00
Midsomeri gyilkosságok
(angol), 17.50 Inkognitó,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Az ördög pradát
visel (amer.), 23.00 Dr.
Csont (amer.), 0.00 Csalók
(amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.55 Mokka, 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 Pók
ember 2 (amer.), 0.20 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!,
13.00
Sztárok
leszünk!
(amer.), 14.00 Tűzön-vízen
(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, 21.25 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
Ízek szerelmese, 17.50 Arthur, a legjobb parti (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 Nyomtalanul (amer.), 23.00 Barátok
közt, 23.30 Arthur, a legjobb
parti (amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Tatonka történetei, 14.25 Rozsdalovag,
15.20 Raju, a riksa, 18.00 Max
és Ruby (kanadai), 18.55 Eperke és barátai, 19.30 Alvin és a
mókusok, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 A bosszú (amer.),
0.20 Sikersorozat (amer.)

Duna tv

12.55 Jamie vidéki konyhája,
13.25 Család-barát válogatás,
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 Tövismadarak (amer.),
20.30 Szabadság tér 56, 21.25
Malom a pokolban (magyar),
23.10 Rejtélyes XX. század

Duna World

11.30 II. József császár (magyar), 13.15 Magyar gazda,
14.05 Nagyok, 14.35 Kárpát expressz, 15.30 Ecranul
nostru, 16.00 Zebra, 16.20
Balatoni nyár, 18.15 Az erdélyi szász kultúra nyomában,
19.25 Zámbó Jimmy koncert,
21.30 Munkaügyek (magyar),
22.00 Tűzvonalban (magyar),
22.55 Ridikül

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály,
14.10 Menjünk a kertbe!,
14.35 Harc az idővel (német), 16.25 A világ kincsei,
16.55 Rosemary és Thyme,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Kramer
kontra
kramer
(amer.), 22.05 Törvény és
rend (amer.), 23.35 Rio 2016

Pozsony 2

8.30 Rio 2016, 14.30 Kézilabda, 16.00 Evezés, 16.20
Kerékpárverseny,
17.00
Sportlövészet, 17.30 Asztalitenisz, 19.15 Úszás, 20.45
Hírek, 20.50 Olimpiai ös�szefoglaló, 22.00 Kerékpárverseny

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi,
12.00 Cobra 11 (német),
14.00
NCIS
(amer.),
16.00 Családi történetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30
Akarsz engem, akarlak
téged (amer.), 22.35 Tüzes
csirke (cseh), 1.00 NCIS
(amer.), 2.20 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

7.15 Tárgyalóterem, 9.30
Profik, 12.30 Csillag születik, 14.00 Castle (amer.),
15.00 Midsomeri gyilkosságok (angol), 17.00
Híradó, 17.50 Inkognitó,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 John Carter (amer.),
23.30 C.S.I. (amer.), 0.30
Csalók (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, 9.20 Stahl konyhája, 12.00 Tények délben,
12.30 Aktív, 13.00 Csapdába
csalva (német), 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 Lara
Croft (amer.), 23.35 Sztárok
testközelben, 23.45 A férjem
védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.00 Mi muzsikus lelkek,
13.00 Sztárok leszünk!
(amer.), 14.00 Tűzön-vízen
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 22.30 CSI: A
helyszínelők (amer.), 0.00
Gyilkos elmék (amer.)

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,
17.05 Tom és Jerry, 18.00
Pomponsrácok (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 Nyomtalanul
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.15 Tatonka történetei,
15.20 Raju, a riksa, 16.30
Mesélj nekem!, 18.00 Max és
Ruby, 19.30 Alvin és a mókusok, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Bos�szú (amer.), 23.25 Kulisszák
mögött, 0.20 Sikersorozat
(amer.)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie vidéki konyhája,
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 Tövismadarak (amer.), 20.20 Hat nap,
hét éjszaka (amer.), 22.05
Delta (magyar)

Duna World

11.40 A nagy ékszerész
(magyar), 13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika,
16.05 Balatoni nyár, 18.00
Csángó
misszió,
19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.05 Tűzvonalban (magyar), 23.55
Család-barát válogatás

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.05 Menjünk a kertbe!, 14.35 Harc az
idővel (német), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25 A
szerelem árnyai (olasz), 23.25
Rio 2016

Pozsony 2

8.30 Rio 2016, 14.30 Kézilabda, 16.00 Röplabda, 17.00
Asztalitenisz, 17.20 Olimpiai összefoglaló, 20.30 Hírek,
20.35 Olimpiai összefoglaló, 21.30 Sportgimnasztika,
23.30 Sportlövészet

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 14.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40
Feleségcsere, 0.25 NCIS
(amer.), 2.00 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

7.35 Tárgyalóterem, 9.50
Profik, 12.00 Híradó, 12.30
Csillag születik, 14.00
Castle (amer.), 15.00 Midsomeri gyilkosságok (angol), 17.00 Híradó, 17.55
Inkognitó, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.25 Jégkorongmérkőzés, 23.00 VIP
gyilkosságok (amer.), 0.30
Csalók (amer.), 1.30 Igaz
ságosság (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 Sztárok leszünk! (amer.), 14.00 Tűzönvízen (amer.), 15.05 Éjjelnappal 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 Válótársak, 00.00 Penge (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 gyanú árnyékában (amer.), 19.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Új csaj (amer.), 20.30
Showder
Klub,
22.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család, 13.15
Tatonka történetei, 14.25
Rozsdalovag, 16.15 Peppa
malac, 16.35 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.), 0.20 Sikersorozat (amer.)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie
vidéki
konyhája,
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 Tövismadarak
(amer.), 20.20 Ütközéspont
(amer.), 22.05 Tetthely (német), 23.35 Angel (angolbelga)

Duna World

11.35 A zöldköves gyűrű (magyar), 14.20 Kosár,
14.40 Életkerék, 15.45 Balatoni nyár, 17.45 Vándor
évek, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Slágertévé, 21.35
Munkaügyek
(magyar),
22.05 Tűzvonalban (magyar), 23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Dempsey és Makepeace (angol), 14.35
Harc az idővel (német),
15.30 Lehetőség, 16.25
A világ kincsei, 16.40
Rosemary és Thyme, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Szlovákia leg-faluja, 22.10
Öröm az élet, 23.10 Rio
2016

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 8.30 Rio
2016, 14.30 Atlétika, 16.30
Sportlövészet, 17.00 Strandröplabda, 18.00 Tenisz,
21.00 Hírek, 21.05 Olimpiai
összefoglaló

Markíza tv

9.05 Szerencsekerék, 10.00
Két és fél férfi, 12.00 Cobra 11 (német), 14.00 NCIS
(amer.),
16.00
Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 18.00 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Nap, széna, erotika
(cseh), 23.05 Járási forduló
(cseh), 0.10 A holnap emberei (amer.)

JOJ TV

7.40 Tárgyalóterem, 9.55
Profik, 12.00 Híradó, 12.25
Csillag születik, 14.20 John
Carter (amer.), 17.00 Híradó, 17.50 Inkognitó, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A jó évfolyam (amer.),
23.10 A veszélyes zsákmány (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

augusztus 6-án
augusztus 7-én
augusztus 8-án
augusztus 9-én
augusztus 10-én
augusztus 11-én
augusztus 12-én

Berta
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Král Tomáš és a berencsi
Fialová Viktória.

A Dunatáj receptkönyvéből

Hagymás paradicsomsaláta
Hozzávalók:
40 dkg közepes kemény,
de érett paradicsom
10-12 szem olajbogyó
felkarikázva (elhagyható)
10 dkg lila- vagy vöröshagyma
felezve, vékonyra szeletelve
só
őrölt bors
A salátaléhez:
kb. 1 teáskanál 20 %-os ecet vagy
citromlé – ízlés szerint
2-3 evőkanál olívaolaj
kb. 3 teáskanál cukor
2,5 dl víz
aprított bazsalikomlevél, vagy petrezselyem
Elkészítése:

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Du-

dáš Noel, Širková Tatiana és Gacsal Benett
Alexander, az izsai Soós Sofia, a szőgyéni
Varga Kevin, a pozsonyi Udvaros Peter, a szentpéteri Németh Oto, a szilasi Nagy Júlia, az udvardi
Fúro Sebastian, a gútai Jesková Beatrix és Ježo Zoltán, a naszvadi Pastorek Noel, Miškovičová Lucia és
Lengyel Alex, a madari Megály Leila Fatima, a megyercsi Demeter Vivien, az újgyallai Orságová Lenka,
az őrsújfalusi Stredová Adriana, az ógyallai Jalšovsky
Balázs és Bence, a nagymegyeri Csóka Krisztián, valamint a diószegi Csicso Alexandra.

A paradicsomokat felkarikázzuk, majd lerakjuk a lilahagymával
rétegezve abban a tálban, amelyben majd tálaljuk. Rétegenként
enyhén sózzuk, borsozzuk, és kb. 15 perces pihentetés után ráöntjük a salátalevet. Meglocsoljuk az olajjal, megszórjuk bazsalikomlevéllel és az olajbogyóval, majd óvatosan összekeverjük.
Fogyasztás előtt ajánlatos a hűtőben legalább 1 órán át érlelni.

Pudingos,
leveles meglepetés

Hozzávalók:

1 cs fagyasztott leveles tészta
(6 lapos)
1/2 tábla csoki
1 evőkanál tej
1 csomag csokis pudingpor
(főzős)
4 dl tej
3 evőkanál cukor
2 dl cukrászhab (habtejszín)
Elkészítése:

A 6 lapból kis nyújtással 12-t készítünk (mindegyiket kettévágjuk) és muffinsütőbe nyomkodjuk bele (szurkáljuk meg
villával, hogy ne púposodjon fel sütés közben) és megsütjük.
A megsült kosárka sarkait csokiba mártjuk, közben a csokipudingból és a tejből krémet főzünk és a megsült kosárkákat
megtöltjük a pudinggal.
A fél doboznyi habtejszínből felvert kemény habot a pudingra kanalazzuk és olvasztott csokit csurgatunk rá. Gyors és
rendkívül finom.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Gérik František (68 éves), Krizsan Bruno
(74 éves), Muharová Lila (77 éves), Sárközi Éva
Margit (72 éves) és Potančoková Jolana (86 éves),
a naszvadi Csonka Nándor (58 éves), a szentpéteri
Jóba László (51 éves) és Pócs László (66 éves), a keszegfalvai Podleiszek Ivan (73 éves) és a bogyaréti
Cingel Tibor (68 éves).

Emléküket megőrizzük!

Registračné pokladne
PREDAJ * SERVIS

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info:

0907 227 699

Notebookok,
LCD-monitorok,

S Z U D O K U

Sürgősen
vásárolnék
90-es, jobbos
ajtót.

kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

0918 556 208

Adatmentés
merevlemezről és
memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

MEGEMLÉKEZÉSEK

Ezekben a napokban
mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk
a szeretett édesapára
és
édesanyára
és nagyapára
és nagymamára

id. Pint Andrásra
Pint Irénre (Susik)
Csallóközaranyoson.

Akik szerették és becsülték őket, emlékezzenek közösen
velünk együtt ezen a szomorú tizedik évfordulón.
A gyászoló család
Nem szárad fel szemem könnye, hazavárlak mindörökre.
Nehéz az életet élni nélküled, feledni Téged soha nem lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 7-én,
halálának 10. évfordulóján

Nagy Józsefre
Komáromban.

A szív fájdalma örök marad és kitörölni nem lehet...
Szeptember 25-én
Augusztus 2-án
emlékezünk meg
emlékezünk vissza

Fűri Gábor

Fűri Erzsébet

halálának második
halálának első
évfordulójáról.
Akik ismerték és szerették őket,
emlékezzenek rájuk velünk együtt.
Emléküket örökké őrzi gyermekeik,
unokáik és dédunokáik

Emlékét örökké őrző felesége Joli, két nevelt fia családjával,
két lánya családjával és az egész rokonság.

Rekonštrukcia bytov.
Lakásfelújítás.
Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.
Autóbiztosítás
megvárásra!
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.
Sofőrt keresünk
C-típusú jogosítvánnyal,

alapfokú német nyelvtudással.
Napidíj 60 euró
Hétvége itthon!
Tel.: 0915 880 0438

* Eladó tűzifa (nyárfa) 10 m3/
150 euró. Tel.: 0949 490 011.
* Eladó megkímélt, garázsolt
Opel Zafira TDI 1,9. Gy. év:
2008, 59 000 km. Ár megegyezéssel. Tel.: 0905 860840.
* Régi (háború előtti) rádiókat  
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladó nem használt turbo
GEMINOX 28-as gázkazán átfolyós vízmelegítővel. Tel.: 0905
835 411.

L A B D A R Ú G Á S

A hét végén a felsőbb osztályokban megkezdődött az új sportév
III. liga

KFC Komárom – Lednicróna 2:2
(1:1) Az új sportév első találkozóján
izgalmas találkozót szurkolhattak végig
a komáromi focirajongók. Valójában a
találkozó első perceiben már vezetéshez
juthatott volna a hazai csapat, ám végül
az történt, hogy a 13. percben
a lednicrónaiak jutottak gólhelyzetbe, amit ki is használtak. Szerencsére már az első
ellentámadás eredményes volt,
amikor a 16. percben a jobbhátvédi szerepet betöltő Podlucký egy kitartó
vágta után megszerezte a komáromiak
egyenlítő gólját. Az első félidő további részében a hazai csapat mindvégig

megőrizte pályafölényét, és a 45. percig
már egyik csapat sem tudott változtatni
a mérkőzés állásán. A második félidő is
eléggé szeszélyes volt, hiszen a találkozó
64. percében ismét a lednicrónaiak voltak sikeresebbek és vezetéshez jutottak.
Lényegében tízperces harc következett a
pályán, amelynek végén, a 75. percben
végre gólhelyzethez jutottak a hazaiak.
A jobbszélen Kosťukevič kiugrott, majd
átadta Obertnek a labdát, aki védhetetlen
gólt lőtt. Ezek után a komáromiak játéka ismét fellendült, több gólhelyzetet is
kialakítottak, ám maradt a pontosztozkodás.
Lebó Boldizsár

Otthon maradt a kupa

A focirajongók körében közismert tény, hogy a hetényi Polgármesteri Kupáért meghirdetett focitorna egyben jelzés arra, hogy hamarosan megkezdődik
az alsóbb osztályokban a pontküzdelem. Mint arról lapunk múlt heti számában
beszámoltunk, július 23-án Hetényen ismét megrendezték a nyolcéves hagyománnyal rendelkező kupatalálkozót.
Mint ismeretes, változatos lan 3, Polischuk, Pásztor 2, tőben először fordult elő,
eredményeket és természe- Lévai, Marikovec, Czibor hogy tizenegyesrúgásokkal
tesen különböző színvonalú 1-1. Ógyalla 2:0-ra győzte dőljön el a találkozó állása,
találkozókat láthatott a szur- le Karvai M. és Karvai I. amelynek végeredménye
kolótábor. A Hetény – Csák- góljaival Marcelháza fa- Hetény – Ógyalla 8:7 lett.
berény találkozón az első kócsapatát, amely viszont A torna gólkirálya a hetépillanattól érezni lehetett a Csákberény gárdáját verte nyi Csintalan István lett, a
hazaiak fölényét, akik vé- 4:0 arányban. A marcelhá- legjobb kapus címét pedig
gül 9:1 arányban győztek. zaiak góljait Obložinský és az ógyallai Ferkete Gergely
A hazai góllövők: Csinta- Zsidek (2-2) lőtte. A dön- érdemelte ki.

SLOVNAFT CUP

Borcsic – KFC 1:0 (1:0) A komáromiak
ezen a találkozón alig képviselték magukat,
hiszen a cserepadra is csak egyetlen játékosuk tudott leülni. hazai csapat egy gyors felfutással már a találkozó harmadik percében
vezetéshez jutott. Bárhogy is igyekeztek a
vendégek, a vécsei kaput már nem tudták bevenni * Kemény diónak számított a hetényiek számára is ez első kupatalálkozó, hiszen
csak az első 45 percben voltak az érsekújvári
vendégek méltó ellenfelei, amikor Marikovec révén villantani is tudtak. A következő
45 perc már a vendégeké volt, akik 8 alkalommal találtak a hetényi kapuba. Hetény –
Érsekújvár 1:9 (1:1) * Hasonló cipőben járt
az újonc Szentpéter is, amely „felvásárolta”
a környék legjobb focistáit, ám csapatuk még
mindig kapkodóan játszik. FC Illésháza –
OŠK Szentpéter 7:1 (3:0) Az első félidőben
a hazai csapat egyértelműen megmutatta,
hogy ki az úr a pályán. Támadásaikat a szentpéteriek nem tudták megállítani, s ugyanez
a játék volt jellemző a második félidőre is.
A szentpéteriek becsületgólját Valko lőtte *
Zsitvabesenyő – Gúta 0:1 (0:1) A hazai csapat abban bízott, hogy a játékosai egy részétől megfosztott gútai csapattal szemben ezúttal ők lesznek fölényben. Nem így történt,
Cingel Zoltán gólja hidegzuhanyként érte a
zsitvabesenyőieket, akik ezután sorozatosan
támadták a vendégek térfelét, azonban Máté
Zsolt csapata megtartotta fölényét. A Komáromi járásból egyedül a gútaiak folytatják
harcukat a Slovnaft kupájáért.

A 2016/2017-es labdarúgóidény mérkőzéseinek sorsolása
VI. liga
1. forduló: augusztus 8-án, 17 órakor
FK Csallóközaranyos – TE DINAMÓ Őrsújfalu * OŠK IzsaFC Bátorkeszi * FK Vágfüzes/Kava – FC Újgyalla * FC Dunaradvány – TJ DRUŽSTEVNÍK Perberte * FK Szilos – FK
Marcelháza B * TJ AGRO Keszegfalva – FK Nemesócsa * TJ
DRUŽSTEVNÍK Búcs – FK Madar * FC Dunamocs – FK ACTIV Komárom
2. FORDULÓ: AUGUSZUS 14-ÉN, 17 ÓRAKOR
TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete – TE DYNAMO Őrsújfalu * FK
FC Nemesócsa – FK Szilos * FK Marcelháza B – FK Vágfüzes/
Kava * FC Újgyalla – OŠK Izsa * FC Bátorkeszi – FK Csallóközaranyos * FC Dunaradvány – DFC Dunamocs * FK Madar
– TJ AGRO Keszegfalva * FK ACTIV Komárom – TJ DRUŽ
STEVNÍK Búcs
3. FORDULÓ: AUGUSZTUS 21-ÉN, 17 ÓRAKOR
TE DYNAMO Őrsújfalu – FC Bátorkeszi * OŠK Izsa – FK
Marcelháza B * FK Csallóközaranyos – FC Újgyalla * DFC Dunamocs – TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete * FK Szilos – FK Madar
* FK Vágfüzes/Kava – FK FC Nemesócsa * TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs -Dunaradvány * TJ AGRO Keszegfalva – FK ACTIV
Komárom
4. FORDULÓ, AUGUSZTUS 28-ÁN, 17 ÓRAKOR
TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete – FC Bátorkeszi * FC Nemesócsa
– OŠK Izsa * FK Madar – FK Vágfüzes/Kava * FC Újgyalla
– TE DYNAMO Őrsújfalu * FK Marcelháza B – FK Csallóközaranyos * FK Vágfüzes/Kava – TJ AGRO Keszegfalva * FK
ACTIV Komárom – FK Szilos * DFC Dunamocs – TJ Družastevník Búcs
5. FORDULÓ: SZEPTEMBER 4-ÉN 16 ÓRAKOR
TE DYNAMO Őrsújfalu – FK Marcelháza B * FK Csallóközaranyos – FC Nemesócsa * FC Bátorkeszi – FC Újgyalla
* TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs – TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete *
FK Szilos – FC Dunaradvány * TJ AGRO Keszegfalva – DFC
Dunamocs * OŠK Izsa – FK Madar * FK Vágfüzes/Kava – FK
ACTIV Komárom *
6. FORDULÓ: SZEPTEMBER 11-ÉN, 16 ÓRAKOR
TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete – FC Újgyalla * FC Nemesócsa – TE
DYNAMO Őrsújfalu * FK Marcelháza B – FC Bátorkeszi * FK
ACTIV Komárom – OŠK Izsa * FK Madar – FK Csallóközaranyos * FC Dunaradvány – FK Vágfüzes/Kava * DFC Dunamocs
– FK Szilos * TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs – TJ AGRO Keszegfalva
7. forduló: szeptember 18, 15,30-kor
TE DYNAMO Őrsújfalu – FK Madar * FC Bátorkeszi – FC
Nemesócsa * FC Újgyalla – FK Marcelháza B * TJ AGRO
Keszegfalva – TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete * FK Szilos – TJ
DRUŽSTEVNÍK Búcs * FK Vágfüzes/Kava – DFC Dunamocs
* OŠK Izsa – FC Dunaradvány * FK Csallóközaranyos – FK
ACTIV Komárom
8. forduló: szeptember 25-én, 15,30-kor
TE DRUŽSTEVNÍK Perbete – FK Marcelháza B * TJ AGRO
Keszegfalva – FK Szilos * FC Nemesócsa – FC Újgyalla * FK
Madar – FC Bátorkeszi * DFC Dunamocs – OŠK Izsa * FK

ACTIV Komárom – TE DYNAMO Őrsújfalu * TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs – FK Vágfüzes/Kava * FC Dunaradvány – FK
Csallóközaranyos
9. forduló: október 2-án, 14,30-kor
FK Csallóközaranyos – DFC Dunamocs * TE DYNAMO Őrsújfalu – FC Dunaradvány * FK Vágfüzes/Kava – TJ AGRO Keszegfalva * OŠK Izsa – TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs * FK Szilos
– TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete * FK Marcelháza B – FC Nemesócsa * FC Bátorkeszi – FK ACTIV Komárom * FC Újgyalla
– FK Madar
10. forduló: október 9-én, 14,30-kor
FK Szilos – FK Vágfüzes/Kava * TJ AGRO Keszegfalva – OŠK
Izsa * TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs – FK Csallóközaranyos * FC
Dunaradvány – FC Bátorkeszi * DFC Dunamocs – TE DYNAMO Őrsújfalu * FK Madar – FK Marcelháza B * FK ACTIV
Komárom – FC Újgyalla * TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete – FK
Nemesócsa
11. forduló: október 16-án, 14 órakor
FC Bátorkeszi – DFC Dunamocs * TJ DYNAMO Őrsújfalu –
TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs * FK Csallóközaranyos -TJ AGRO
Keszegfalva * OŠK Izsa – FK Szilos * FK Vágfüzes/Kava – TJ
DRUŽSTEVNÍK Perbete * FC Nemesócsa – FK Madar * FK
Marcelháza B – FK ACTIV Komárom * FC Újgyalla – FC Dunaradvány
12. forduló: október 23-án, 14 órakor
TJ AGRO Keszegfalva – TJ DYNAMO Őrsújfalu * FK Szilos
– FK Csallóközaranyos * FK Vágfüzes/Kava – OŠK Izsa * TJ
DRUŽSTEVNÍK Búcs – FC Bátorkeszi * DFC Dunamocs – FC
Újgyalla * FC Dunaradvány – FK Marcelháza B * FK ACTIV
Komárom – FK Nemesócsa * TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete – FK
Madar
13. forduló: október 30-án, 14 órakor
FK Csallóközaranyos – FK Vágfüzes/Kava * TE DYNAMO
Őrsújfalu – FK Szilos * FC Bátorkeszi – TJ AGRO Keszegfalva
* FC Újgyalla – TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs * OŠK Izsa – TJ
DRUŽSTEVNÍK Perbete * FK Marcelháza B – DFC Dunamocs
* FC Nemesócsa – FC Dunaradvány * FK Madar – FK ACTIV
Komárom
14. forduló: november 11-én, 13,30-kor
FK Vágfüzes/Kava – TE DYNAMO Őrsújfalu * FK Szilos –
FC Bátorkeszi * OŠK Izsa – FK Csallóközaranyos * FC Dunaradvány – FK Madar * DFC Dunamocs – FC Nemesócsa * TJ
DRUŽSTEVNÍK Búcs – FK Marcelháza B * TJ AGRO Keszegfalva – FC Újgyalla * TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete – FK ACTIV
Komárom
15. forduló: november 18-án, 14,30-kor
FC Bátorkeszi – FK Vágfüzes/Kava * TE DYNAMO Őrsújfalu
– OŠK Izsa * FK Marcelháza B – TJ AGRO Keszegfalva * FC
Újgyalla – FK Szilos * FK Csallóközaranyos – TJ DRUŽSTEVNÍK Perbete * FK Madar – DFC Dunamocs * FC Nemesócsa
– TJ DRUŽSTEVNÍK Búcs * FK ACTIV Komárom – FC Dunaradvány

KAJAK – KENU
Komáromi sikerek a Gális Emlékversenyen

Július közepén rendezte meg a somorjai gyorsasági evezősklub a csilisztői tavon a 12. Samaria Cup versenyét, amely
egyúttal a Vladimir Gális Emlékversenynek is helyt adott. Az
idei verseny első napján, szombaton a 9-14 éves fiú- és lányversenyzők a 2000 m-es és 200 m-es távon rajtoltak, illetve a
kadétok és veteránok a K1, C1, K2 és C2 kategória 200 m-es
távján versenyeztek, vasárnap pedig a döntők folytatódtak. A
versenyen a komáromi utánpótlás remekül szerepelt.
Az egyéni eredmények:
2 000 m-es táv:
nyok: ... 2. Petrušová MariaK1 – 14 éves fiúk: …2. Mesz- na és Mikušová Romana, ...4.
lényi Márk * C1 14 éves fiúk: Konečná Anita és Wiebauero1. Léránt Peter Christopher, … vá Viktória /TAT/, 5. Bibiána
4. Gallo Dávid * K1 13 éves Grolmusová Ema Harthauserofiúk:… 8. Schrimpel Peter * vá /TTS/ * C2 kadétok: 1. DáC1 13 éves fiúk: … 3. Léránt vid Koczkás és Richard Zilizi
Lucas /12 éves/ * K1 13 éves * K2 kadétlányok: ...6. Gőcze
lányok: ...3. Koczkás Eszter * Andrea és Šutovská Barbora /
K1 12 éves fiúk: 1. Doktorík PIE/
Jakub, 2. Podleiszek Filip *
Vasárnapi futamok, 200 m
K1 12 éves lányok: ...3. Bu- F1 K1 10-éves fiúk: ...2. Grolgár Réka * K1 11 éves fiúk: mus Lukáš * F2 K1 10-éves
1. Doktorík Dominik, 2. Tóth fiúk: 1. Márk Ikréni * F2 K1
Ľudovít, ...8. Farkaš Tomáš * 10-éves lányok: ...2. Tóthová
K1 11 éves lányok: ...8. Váv- Tamara * F1 K1 9 éves fiúk:
rová Eva, 9. Lakyová Laura * ...2. Bugár Marek * F2 K1 9
K1 10-éves fiúk: ...2. Grolmus éves fiúk: 1. Marsal Máté *
Lukáš, ...4. Ikréni Márk * K1 9 K1 14 éves fiúk: 5. Meszlényi
éves fiúk: ...2. Bugár Marek, 3. Márk * C1 14 éves fiúk: 1.
Marsal Máté
Léránt Peter Christopher, ...6.
200 m-es táv:
Gallo Dávid * C1 13 éves fiúk:
K1 veteránok: ...2. Ódor La- ..4. Léránt Lucas/12 r./ * K1
dislav * 4. Bukovský Tibor * 13 éves lányok: ...2. Koczkás
K1 férfiak: ...3. Botek Adam * Eszter * K1 12 éves fiúk: 1.
C1 kadétlányok: ...5. Ikréniová Doktorík Jakub, 2. Podleiszek
Viktória / 14 r./ * K1 juniorlá- Filip * K1 12 éves lányok: ...3.
nyok: ...2. Petrušová Mariana, Bugár Réka* K1 11 éves fiúk:
...6. Konečná Anita * C1 ju- 1. Dominik Doktorík, ...4. Tóth
niorok: ...3. Sýkora Samuel Ľudovít * K1 11 éves lányok:
Daniel, 4. Banai Tóth István * ...5. Eva Vávrová * C2 13 és 14
C1 kadétok: 1. Koczkás Dávid, éves fiúk: 1. Léránt Peter Chris2. Zilizi Richard * K2 férfiak: topher és Gallo Dávid * K2 13
...2. Botek Adam és Szokol és 14 éves fiúk: ... 3. Meszlényi
Daniel, ...4. Zirkelbach Gabriel Márk és Bogya Bálint /ŠAM/ *
a Blažek Martin /UKB/ * C2 K2 13 és 14 éves lányok: ... 5.
juniorok: 1. Banai Tóth Ist- Koczkás Eszter és Pecsuková
ván és Polakovič Michal /PIE/, Katarína, 6. Hübschová Diana
...4. Csontos István és Sýkora és Klimová Zora /DUN/.
Samuel Daniel * K2 juniorlá-cseri-

KOSÁRLABDA
Mint arról korábban hírt adtunk, alapos átszervezésen megy
keresztül a komáromi MBK Rieker COM-therm csapata,
amely nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint azt, hogy vis�szakerüljön a nemzetközi megmérettetésekbe. Ezekben a napokban már megkezdődtek a közös edzések.
Az már végleges, hogy T. J. majd be Kufa, aki a szlovák
Bannister, Alawoya, Tomson, válogatott kerettagja és nagy
Kozlík és Haviar távozik Ko- tapasztalatokkal rendelkezik.
máromból, s egyelőre Krato- Ez utóbbi a négyes posztra
chvil játéka is kérdéses.
számíthat. Visszavárják PriHárom új amerikai játékos vigyéről Petrovskýt és hosszú
szereplése már biztos, Jackon, év után az ificsapatból Bolyó
Babineaux és Langston való- is felöltheti a felnőttek mezét.
színűleg a komáromi szurko- Első előkészületi meccsükön,
lók kedvencévé válik. Komá- augusztus 27-én a fehérvári
romi színekben mutatkozik Alba ellen lépnek pályára.

Gyorsasági motorozás
Az előttünk álló hétvégén ismét feldübörögnek a motorok a
kiskunmadarasi repülőtéren, hogy megkezdjék az őszi idény
versenyeit. Ezekről természetesen a komáromi Szabó (Coco)
István sem hiányozhat majd.
István egyelőre biztosan vezeti fordította idejét. Reményei szeaz élmezőnyt, s a nyár folyamán rint folytatja sikersorozatát nem
lényegében csak kedvenc „mo- csupán a magyarországi, de a
cijának” műszaki felkészítésére hazai versenyeken is.

Gútai búcsúi tizenegyesverseny
Augusztus 12-én 15 órai kezdettel kerül megrendezésre a
gútai Gőgh Kálmán Stadionban
a XI. tizenegyesrúgó verseny.
A tudásukat és ügyességüket próbára tevőket
a serlegeken kívül értékes tárgynyeremények
egész sora várja.
A győztes 111 eurót kap!
Az érdeklődők
a 905 661 206-os telefonszámon
kaphatnak bővebb információt.
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