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Lapunk
tartalmából:

● Életveszélyesen megsérült az önkéntes naszvadi tűzoltó
(2. oldal)
● Szikesek és dűnék
megújítása
(3. oldal)
● Martoson új világ várja
a fiatalokat
(3. oldal)
● Aranyérmek Várpalotáról
(7. oldal)

A feljelentés még nem azt jelenti, hogy felelősségrevonás is lesz

Az új seprő jól seper?

A múlt héten bombaként robbant a hír, hogy a város vezetése és a vízművekvek elnöksége sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentették, hogy a cég igazgatója ismeretlen
tettes ellen feljelentést tett a vízművekvek gazdálkodásában tapasztalt visszásságok miatt. Néhány kérdést azonban érdemes feltennünk a hírrel kapcsolatosan.

Németh István felvételetele

Múlt héten pénteken fejeződött be
a 42. Duna Menti Tavasz

Május 30. és június 2. között a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a társrendezőkkel, Dunaszerdahely önkormányzatával és
a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal közösen rendezték meg a szomszédos
járási székhelyen a 42. Duna Menti Tavasz gyermekbáb- és színjátszófesztivál országos
döntőjét.

A negyvenhat jelentkező csoportból a két szakmai zsűri
harminchármat hívott meg
az országos döntőbe, arra is
ügyelve, hogy a szakmaiság
mellett a regionalizmus elve is
érvényesüljön, vagyis kelettől
nyugatig a Felvidék minden
tájáról jöhessenek együttesek
a Duna Menti Tavaszra.
Idén 14 csapat bábos mesét és
bábjátékot, 12 csoport színdarabot, 7 pedig szerkesztett játékot mutatott be. Bár minden
évben javarészt ugyanazok a
csoportok térnek vissza, de ezúttal 4 újonnan alakult együttes is bemutatkozott a világot
jelentő deszkákon.
A 42. Duna Menti Tavasz
régióbeli díjazottjai:
A képzőművészeti kiállítás díjazottjai:
I. kategória 1-től 4. évfolyam:
Bertók Olivér (Munka Utcai
Magyar Tannyelvű Alapiskola, Komárom)
BÁBOSOK
ARANYSÁVOS MINŐSÍTÉS-t kapott a Komáromi
Eötvös Utcai Magyar Tanítási

Nyelvű Alapiskola Tekergők
Bábcsoportja az Egy hangyányi mese előadásáért, rendezte: Izsák Katalin, Gazdag
Nagy Anikó és Tóth Tibor.
• Az Ógyallai Magyar Tanítási
Nyelvű Speciális Alapiskola Fityfiritty Bábcsoportja az
Elment a tyúk vándorolni előadásáért, rendezte: Bencsics
Varga Mária.
SZERKESZTETT JÁTÉKOK
BRONZSÁVOS
MINŐSÍTÉS-t kapott a Marcelházai
Magyar Tannyelvű Alapiskola Napsugár Hagyományőrző
Csoportja a Gyertek gyerekek
iskolába! előadásáért, rendezte: Poništ Tünde.
SZÍNJÁTSZÓK
BRONZSÁVOS
MINŐSÍTÉS-t kapott a Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tündérvirágok Színjátszó
Csoportja Az aranyszőrű bárány előadásáért, rendezte: Török Sarolta és Pinke Andrea.
EZÜSTSÁVOS
MINŐSÍTÉS-t érdemelt ki a Komáromi
Városi Művelődési Központ
és a Selye János Gimnázium

Gyorshajtás miatt az árokban

Kisgimisz Gyermekszínpada
A csizmás kandúr előadásáért,
rendezte: Csengel Mónika.
ARANYSÁVOS
MINŐSÍTÉS-t vehetett át a Hetényi
Tarczy Lajos Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola Gólyaláb
Színjátszó Csoportja a Hetényi
ördöghistória előadásáért, rendezte: Kotiers Éva és Romada
Rakottyai Katalin.
GYÉMÁNTSÁVOS MINŐSÍTÉS-t érdemelt ki a Komáromi Munka Utcai Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola
Pogácsakedvelők Színjátszó
Csoportja a Volt egyszer egy
répaföld előadásáért, rendezte:
Laboda Róbert.
A zsűri a Nemzeti Művelődési
Intézet és a Szlovákiai Magyar
Művelődési Intézet közötti
megállapodás értelmében a
Komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Pogácsakedvelők Színjátszó
Csoportját javasolja az idei
szlovák amatőr színházi fesztiválok fesztiválján – a Scénická
žatván – való szereplésre.
GYEREKZSŰRI DÍJA:
• A Komáromi Munka Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Pogácsakedvelők Színjátszó Csoportjának a Volt egyszer egy répaföld előadásáért,
rendezte: Laboda Róbert.

A vízművek új vezetése miért
nem azzal kezdte a működését, hogy visszamenőleg is
átvizsgáltatja a cég gazdálkodását és miért inkább a HASS
Kft.-vel kötött és a város,
illetve a KOMVaK számára nyilvánvalóan előnytelen
szerződést jóváhagyását vitte
keresztül? Ezzel a megoldással akármit is találnának
a vizsgálat során, az új szerződésben vállalt, akár még
törvénytelen kötelezettségek
továbbra is érvényben maradnak, rengeteg pénzt vonva el
egyéb területekről.
Kérdéses, hogy azok a képvi-

Személyautóval
ütközött
a RegioJet vonata

Vasárnap délután személyautóval ütközött a RegioJet vonata a dunaszerdahelyi járásbeli Albárnál.
A baleset a sorompó nélküli, stoptáblával ellátott vasúti átjáróban történt 15:30
óra tájban. Az Audi vezetője nem adott elsőbbséget a
Dunaszerdahely felől érkező vonatnak. A szerelvény
a kocsi elejét kapta el, az
ütközés sem volt nagy erejű. A balesetben szerencsére senki nem sérült meg, a
vonatban utazóknak sem
esett bántódásuk. A vasúti
átjáró vasárnap délutánig
mindkét irányból átjárhatóvá vált. A vonatban nem
esett komolyabb kár, így
rövid időn belül folytathatta az útját.
Érdeklődve várjuk Érsek
Árpád (Híd) miniszter úr
„sürgős”
intézkedéseit,
vagy megvárjuk, amíg katasztrófa történik?

Három fiatal sérült meg annak a közlekedési balesetnek a
következtében, mely múlt héten, vasárnap este hat óra körül
történt a Komáromból Kava felé vezető úton.
A Peugeot 406 típusú személy- kezelése –, míg a harmadik, 19
gépkocsi 23 éves vezetője fel- éves ifjú fejsérülése 2-3 hétig
tehetően nem az útviszonyok- gyógyul. A járművön négyezer
A Komáromi Tűzoltó- és Mentőszolgálat járási igazgatósága
nak megfelelő sebességgel eurós kár keletkezett.
haladt és egy kanyarban áthaj- Az autó vezetőjének szerve- május 29-től tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Komáromi játott a szemközti sávba. Miután zetében nem találtak alkoholt, rásban. A rendelet a visszavonás kihirdetéséig érvényben majobbra rántotta a kormányt, a rendőrség vizsgálja a bal- rad. A tiltást a rendkívül meleg és csapadékmentes időjárás
miatt kialakult fokozott tűzveszély tette indokolttá.
lesodródott az útról az árokba. eset körülményeit.
Az autó többször is átfordult,
mielőtt megállt.
A vezető vállsérülése 14 napon
belül gyógyul, az egyi utas, a
16 éves lány csuklótörését a Vasárnap este gálaműsorral és a díjkiosztóval ért véget a
komáromi kórház traumato- szlovákiai magyar felnőtt kórusok legnagyobb találkozója,
lógiai osztályán megoperálták a XVII. Kodály Napok. A háromévente megrendezett sereg– 6-8 hétig tart majd a gyógy- szemlének Galántán a Városi Művelődési Központ adott ismét otthont, ahol az elmúlt két napban majd félezer énekes
mutatkozott be Pelsőctől Bősig.
A szakmai zsűri, melynek márom – 96 * 2. Kodály Zoltán
tagjai neves Kodály-kutatók Daloskör, Galánta – 95 * Arany
és karvezetők, Erdei Péter sáv 7-8. Selye János Egyetem
(Kecskemét), Erdélyi Ágnes Női Kara, Komárom – 83.
(Veszprém), Hartyányi Ju- A zsűri értékelésében kiemelte
dit (Budapest), Kertész Attila annak az összeforrt, kiegyen(Pécs), Kollár Éva (Budapest), súlyozott hangzásnak a minőKneifel Imre (Székesfehér- ségét, amellyel a komáromi
vár) és Mindszenty Zsuzsanna énekkar rendelkezik. A díjki(Budapest) voltak – a követke- osztó folyamán különdíjak is számot elérő kórusnak járó küzőképp értékelte a versenyző átadásra kerültek, ahol ismét löndíj a komáromi Concordia
kórusokat:
taroltak a Stubendek István Vegyeskart illette meg, mely
Arany sáv a zsűri dicséretével karnagy vezette Concordia a Csemadok ajándékát kapta.
1. Concordia Vegyeskar, Ko- énekesei. A legmagasabb pont- A Temp PT által felajánlott

Tűzgyújtási tilalom!

selők, akik már több alkalommal is lehetetlenné tették egy
független átvilágítás elvégzését, belátva hibájukat, lemondanak-e mandátumukról, esetleg
lehetővé teszik végre egy ténylegesen független könyvvizsgálat elvégzését, melynek nem
az lesz a célja, hogy eltussolja a
visszaéléseket?
Miként lehetséges, hogy a most
elvégzett főellenőri jelentésben
egy szó sem esik bűntett elkövetésének gyanújáról?
Milyen munkát végzett a vízművek
felügyelőbizottsága,
amely évek óta hivatott a város,
mint tulajdonos érdekeinek a
védelmére? Ha kiderül, hogy
tényleg bűncselekmény történt,
vajon lemondanak-e betöltött
posztjaikról?
A kérdések sorát még folytathatnánk, de sajnos véleményünk szerint ezekre sem
kapunk érdemleges választ.
Véleményünk szerint a most

megtett feljelentésnek valós indítékai a következők:
* Az új vezetés ezzel a lépésével erőt és elhivatottságot akar
demonstrálni, hiszen megtették
azt, amit eddig elődeik még
soha. Tehetik ezt nyugodtan,
hiszen komoly esély van arra,
hogy ez a feljelentés is ott végzi, ahol az előzők: vagy a rendőrségen, vagy az ügyészségen,
egy fiók mélyére süllyesztve.
* A beadvány hivatkozási alap
ként szolgálhat, ha valaki újabb
lépéseket várna el tőlük. Bátran
kijelenthetik, hogy meg kell
várni a vizsgálat eredményét.
Szerkesztőségünk eddig is kiemelten foglalkozott a vízművek gazdasági vesszőfutásával,
s eddig sem hittünk a homályos
ígérgetéseknek és főleg nem
a „pincejáró” képviselőknek.
Kíváncsian várjuk az eredményeket és bízunk abban, hogy
az igazságszolgáltatás elvégzi
kötelességét.

A Virtuózok döntőjének győztese
KRISTÓF RÉKA!

Pénteken este végleg eldőlt, hogy a magyarországi Virtuózok komolyzenei versenyének abszolút győztese a komáromi
Kristóf Réka lett. A kétfordulós versenyben előbb Mozart
Don Giovanni című operájából Donna Elvira áriáját énekelte mély átéléssel, majd a második fordulóban, a „könnyebb”
stílusban a komáromi származású Seress Rezső világhírű
művét, a Szomorú vasárnap
című dalt adta elő rendkívüli
szuggesztivitással. Réka egy
éven át havi bruttó egymillió
forintot kap és szólistaként
felléphet a világ legnagyobb és
legelismertebb hangversenytermében, a New York-i Carnegie Hallban az Armel Operafesztivál keretében.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a telefonos szavazáson a
három versenyző közül ő több mint 40 százalékkal lett első
és információink szerint jelentős volt a felvidéki támogatottsága. Lapunk múlt heti számában bemutattuk a rendkívül
csendes és szolid énekest és „megjósoltuk”, hogy hamarosan megnyílnak számára a világ legnagyobb operaházainak
színpadjai. Ez a jóslat örömünkre beteljesedett. Olvasóink
nevében is gratulálunk a győztesnek, s bízunk abban, hogy
csodálatos szopránját Komáromban is hallhatjuk!

A 17. Kodály Napok abszolút győztese a komáromi Concordia Vegyeskar!

Hajnalok Völgye – kortárs
különdíjban részesült a Komáromi Selye János Egyetem
Női Kara Tillai Aurél Balatoni
nóták című művének előadásá-

ért. Kodály-mű legjobb tolmácsolásáért járó különdíjban és
Galánta városának ehhez járó
ajándékában részesült a komáromi Concordia Vegyeskar.
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Hivatlan vendég

Megyercsen a fiatalember már felkelni készült, mert hajnalban indult volna munkába, amikor néhány centiméterrel az
ágya mellett berobbant a szobafal. A hatalmas zajra felriadt
a ház népe, s az utcán a szomszédokkal együtt megdöbbenve
látták, hogy a házba beékelődőtt egy személygépkocsi.
Mint kiderült, egy Audi típu- családi ház előtt parkoló Ocsú személygépkocsi vezetője táviának ütközött, végül pedig
1,56 ezreléknyi alkoholszinttel átütötte a családi ház falát. Az
ült a volán mögé. Az alkohol- Octávia a munkába igyekvő
fogyasztást gyorshajtással te- fiatalemberé volt. Mindkét kotézte, aminek következtében csi totálkáros, a vétkes autós
kisodródott az útról, majd egy kisebb sérüléseket szenvedett.

Ógyallai zenés nyári esték

Folytatódik a kulturális sorozat, idén június 10-én Csenky Niki és zenésztársai (18 órától) lépnek színpadra, majd
19 órától a világhírű Illényi Katica hegedűművész lép fel
Bundzik István kíséretében a csillagvizsgáló parkjában.
Kedvezőtlen időjárás esetén a hangversenyre a művelődési
házban kerül sor. Egy héttel később a Gilotin (18 órakor),
majd 19 órától a Jóvilágvan együttes lép fel.

XXII. CSICSÓI FALUNAP

PROGRAM
Június 16. (péntek)

17 óra – Megemlékezés az I. és II. világháborúban elesettekről
a helyi temetőben, koszorúzás

Június 17. (szombat)

helyszín: a csicsói futballpálya
8 óra – Zenés ébresztő * 9,30 óra – IV. Csicsói futás * 10 óra
– Kispályás barátságos mérkőzés: Nagycsapat-Vezetőség,
Kispályás labdarúgótorna – U11 * 11 óra – Légvár, csúszda
a gyermekek részére (11-15 óráig ingyenes) * 13 óra – Tizenegyesrúgó verseny * 13,15 óra – A futóverseny kiértékelése
* 15 óra – Megnyitó * 15,05 óra – A nemesócsai „OUCHA”
fúvószenekar és a mazsorettek fellépése * 16 óra – Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda tanulóinak fellépése * 17,05 óra – A
csicsói kutyakiképző klub bemutatója a sportpályán * 18,15 óra
– A dunaszerdahelyi Misák Viktória fellépése * 19 óra – Dóka
Zsuzsa és Bősi Szabó László nóta- és operettműsora * 20 óra
Sztárvendég „VASTAG CSABA” akusztik Magyarországról *
21,30 óra – Utcabál – zenél a komáromi „RUBIN” zenekar

Zenetörténeti
különlegesség

A Komáromi Protestáns Nőegylet szervezésében június 10-én,
17 órakor kerül sor a komáromi református templomban a
REITER-DUÓ (id. Reiter István hegedűművész és ifj. Reiter
István hegedűművész) jótékonysági hangversenyére.
A hangverseny különlegessé- ward Elgar – id. Reiter István:
ge, hogy apa és fia lép pódi- Salut d´amour 7. Lehár Ferenc
umra. Összeállításukban több- – id. Reiter István: Piáve innyire a barokk zeneirodalom duló 8. Johannes Brahms–id.
legszebb, dallamgazdag alkotásai szólalnak majd meg, ám
nem hiányoznak a virtuózművek, illetve saját feldolgozásaik sem.

Program: 1. Johann Sebastian Bach: Air 2. Georg Philipp
Telemann: Sonate G-dur 3. id.
Reiter István: 129. zsoltár 4.
id. Reiter István feldolgozásában: Gömöri népdalcsokor
5. Bartók Béla – id. Reiter
István: Román táncok 6. Ed-

Reiter István: V. Magyar tánc
9. Johann Strauss – id. Reiter
István: Éljen a magyar 10. Vittorio Monti – id. Reiter István:
Csárdás 11. Fritz Kreisler–id.
Reiter István: Farewell to Cucculain – Londonderry Air (Old
Irish melody – régi ír népdal)
A hangverseny bevételével
a Komáromi Protestáns
Nőegylet tevékenységét
támogatják.

Súlyos sérülést
szenvedett a tűzoltó

Múlt héten csütörtökön este tíz óra után Naszvadon a Rózsa
és a Homok utcák kereszteződésében frontálisan ütközött egy
hivatásos és egy önkéntes tűzoltóegység járműve. A naszvadi
önkénteseket szállító tűzoltókocsi a főúton haladt, amikor a
mellékútról belehajtott
az érsekújvári hivatásos
„tűzlovagok” kocsija. A
naszvadiak autója felborult, három önkéntes
tűzoltó egyszeri ellátást
igénylő sérüléseket szenvedett, ám a gépjármű
vezetője súlyosan megsérült, fejsérülése miatt
kómába esett és többszörös törésekkel szállították az érsekújvári
kórház idegsebészetének
intenzív osztályára.

Idén is volt Gútán sortáncjárás

A gútaiak szeretnék hungarikummá jelöltetni egyetlen fennmaradt népszokásukat, a pünkösdi sortáncjárást. Idén is az egyházi gimnáziumból
indultak a párok, felkeresték az óvodákat, a nyugdíjas panziókat, megtáncoltatták a városi hivatal dolgozóit, a zeneiskolai tanárokat, valamint
Nagy Péter ekeli plébános atyát – aki hamarosan Felsőszeliben folytatja munkáját. A legnagyobb meglepetést a nyugdíjas otthonban okozták,
ahol Magyarországról az enyingi, csömöri és a cinklotai nyugdíjasok vendégeskedtek, így őket is megforgatták egy csárdás erejéig a gútai legények
és leányok.
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MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 684/2017-A/1 zo dňa 29.05.2017

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo v zóne „JUH” – pozemok parc. reg. „C” s parc. č. 28734/85 – druh pozemku orná
pôda o výmere 773 m2 bez infraštruktúry a inžinierskych sietí za
účelom stavania rodinného domu.
Minimálna kúpna cena pozemku je 15,- €/m2. Kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať:
- na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03
Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
- na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
- e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
- na telefónnom čísle: 035/7900928
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 23. 06.
2017 o 12,00 hod. Termín vyhodnotenia verejnej
súťaže: 26. 06. 2017 o 9,00 hod. na Mestskom
úrade v Kolárove.
Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo
Akár Arany János örökbecsű elbeszélő költeményének érzékletes tájleíró sorát is választhatták
volna annak a sajtótájékoztatónak a mottójául, amelyet a múlt héten tartottak a pati Wellness
szálló konferenciatermében abból a célból, hogy tájékoztassák a közvéleményt a dél-szlovákiai endemikus pannon szikesek és homokdűnék megújítása elnevezésű projekt keretében elért
eredményekről.
Amint arról bevezetőjében és egyben felhívják a lakosság távolítottak el, további hét hekViera Šefferová, a DAPHNE figyelmét ezen Duna menti lo- tárról pedig az akácfákat.
Alkalmazott Ökológiai Intézet kalitások természeti értékeire.
A továbbiakban többek között
projektmenedzsere tájékoztat- Daniel Baláž, az SZK Állami elhangzott, hogy a szikes terüta a jelenlévőket, a most záru- Környezetvédelmi Hivatalá- leteken összesen mintegy 15
ló projekt megvalósításában nak képviselője többek között ezer négyzetméternyi területközreműködött az SZK Álla- elmondta, hogy a projekt az ről távolították el az évtizedek
mi Környezetvédelmi Hiva- ismert Natura2000 elnevezésű során károsodott felső talajrétala és a Pozsonyi Regionális hálózat 15 európai jelentőségű teget, miközben két és fél ezer
Környezetvédelmi Társulás, a hazai természetvédelmi terüle- köbméternyi földet mozgattak
BROZ. A projekt megvalósí- tére terjedt ki. Ebből tizenegy meg. Jelentős munkálatokat
tását anyagilag is támogatta az szikes terület és további négy végeztek továbbá a kéméndi
Európai Unió LIFE programja homokdűnékkel borított és szikes rezervátum területén is,
és az SZK Környezetvédelmi a Komáromi, Érsekújvári és ahol betemették a Párizs kaMinisztériuma. A rendkívül Vágsellyei járásban találha- nális 450 méter hosszú ágát.
értékes természetvédelmi terü- tó. A homokdűnés területeket Minderről és a megújult szikes
letek védelmén és felújításán elsősorban az invazív fák és
túl a projekt arra irányult, hogy cserjék jelenléte és elterjedése
biztosítsák az említett területe- veszélyeztette, amelyeket több
ken a hagyományos legeltetést mint 100 hektárnyi területről

területen folyó legeltetős gazdálkodásról Jozef Grman, Kéménd polgármestere tájékoztatta a sajtó munkatársait.
Pavol Littera, a BROZ munkatársa mindezt azzal egészítette
ki, hogy a lokalitások többségén a program 2012-ben történt megindulása előtt gyakorlatilag semmilyen gazdálkodás
nem folyt. Sok munkát adott a
nem őshonos fák és cserjék eltávolítása, továbbá a területek
mulcsolása és kaszálása. A legeltető gazdálkodást felújították mintegy 350 hektárnyi területen, s mindebből az esetek
többségében a helyi lakosság is
részt vállalt.
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

Tarolt a Selye János Gimnázium
a fiatal európaiak versenyén

Az idei Fiatal digitális európai (Mladý digitálny Európan)
nevű online verseny legjobb iskolájának a komáromi Selye
János Gimnázium bizonyult. A Fiatal digitális európai nevezetű országos műveltségi verseny témája az Európai Unió történelme és jelene, célközönségét pedig a középiskolák 2. és 3.
évfolyamának diákjai képzik.
A versenyt az Európai Bizottság A verseny elektronikus formászlovákiai képviselete szervezte ban zajlott és két fordulóból áll.
az Oktatásügyi Szabványosított Az első, úgynevezett iskolai
Mérések Nemzeti Intézete (NÚ- fordulóra május 9-én került sor
CEM) együttműködésével, a az iskolákban. Az e-tesztelésbe
Balról jobbra: Jozef Grman, Kéménd polgármestere, Daniel verseny védnöke Peter Plavčan 121 középiskola 1958 diákja
Baláž és Viera Šefferová a sajtótájékoztatón
oktatási miniszter volt.
kapcsolódott be. Iskolánkból
három tanuló vett részt a versenyen: Csontos Mária (III. C)
az 1-3. helyen, Szabó Richárd
(III. C) a 4-13. helyen végzett.
A verseny további résztvevője
Urbán Emese (III. C) volt, a
Július 5. és 9. között ötödik alkalommal kerül megrendezésre a felvidéki nyár legjobb öt nap- versenyre PhDr. Deák Irén kéja, a Martosi Szabadegyetem, más néven MartFeszt. A Via Nova fő- és a Selye János Egyetem szítette fel a diákokat. A június
Hallgatói Önkormányzatának társszervezésében megvalósuló fesztivál-szabadegyetem új 6-án megrendezésre kerülő orhelyszínen számtalan újdonsággal várja a fiatalokat és az örök fiatalokat egyaránt.
szágos döntőn a 20 legsikereNapközben ismeretterjesztő a tavaly fiatalon elhunyt sport- Elővételes egészhetes jegy: 21 sebb versenyző vehet részt, így
előadások,
fórumbeszélge- tehetség, Kovács Kata Zsófia euró, helyszíni: 28, napijegy: iskolánkat két diák képviseli
tések, bemutatók, esténként emléknapja is lesz. Számos 7 euró. Az első száz elővéte- majd Pozsonyban.
pedig a zenei paletta legnép- hazai sportoló és művész fel- les hetijegyvásárló egy pohár A diákok versenyen elért eredszerűbb szereplőinek koncert- lépése mellett Böjte Csaba Igazi Csíki sört kap ajándék- ményeinek átlaga alapján értéjei biztosítják a garantáltan testvér is igét hirdet majd.
ba. Újdonság, hogy a komáro- kelték a versenybe bekapcsolóélménydús hangulatot. Fellép Kuriózumnak számít felvidéki mi Selye János Egyetem hall- dó középiskolákat is, melyek
többek közt a Halott Pénz, a viszonylatban, hogy a feszti- gatói részére idén ingyenes a közül 90,64%-os átlaggal a
Tankcsapda, az Ismerős Ar- vál-szabadegyetem hivatalos belépés, amennyiben május komáromi Selye János Gimnácok, a Csík zenekar, a Hooli- söre a székely Igazi Csíki Sör 31-ig regisztráltak a honla- zium végzett az 1. helyen. Hágans és a Muzsikás, vagy ép- lesz, ami Felvidéken hivatalos pon, továbbá a tavalyihoz rom versenyző diákunk és felpen a hazaiak közül „a füled forgalomban egyedül a DAC- hasonlóan bizonyos feltételek készítő tanáruk így lehetőséget
érjen hazáig” jelszó jegyében stadionban érhető el egyelőre. mellet idén is díjmentes a kö- kapott egy brüsszeli jutalomkiránduláson való részvételre,
a Rómeó Vérzik, a Jóvilág- A rendezvény fővédnöke az zépiskolásoknak is.
van, az Arizona, a ZSEB, a előző évekhez hasonlóan Kö- Bővebb információ a web- melynek során megtekinthetik
Phoenix RT és az Aylen's Fall. vér László, a Magyar Ország- lapon: www.martosiszabad- az Európai Unió intézményeit.
Vajányi Orsolya
A nagyszínpados koncertek gyűlés elnöke.
egyetem.sk.
után pedig minden este további hazai zenekarok és DJ-k
biztosítják az afterpartykat,
melyek közül nem maradhat
so sídlom Lipová 233, 946 39
ki a sokszínűség jegyében a
zverejňuje
zámer priameho predaja svojho majetku.
hagyományos táncház sem.
Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok obce PaÖt nap alatt tehát mintegy
tince, ktorý je evidovaný na LV č. 379, katastrálne územie Patince v na120 órányi tömény program
sledovnom rozsahu: Parcela registra CKN č. 4245/136 o výmere 145 m2
a legváltozatosabban tálalva,
ako zastavané plochy a nádvoria. V prípade záujmu o bližšie informácie
minden igényt kielégítő ös�k predmetnému priamemu predaju ich môžete získať na tel. č.: +421 35
szeállításban.
7787765, alebo osobne na Obecnom úrade v Patinciach.
Július 9. a felvidéki tehetségek napja lesz, mely egyúttal

MartFeszt – Martosi Szabadegyetem:

Vár egy új világ!

Obec Patince

MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 685/2017-A/1 zo dňa 29.05.2017

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parcely reg. „C” s parc. č. 28451/197 – druh pozemku ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 35046520-9/2017 zo
dňa 27. 03. 2017 o výmere 3 937 m2 na podnikateľské účely s
vyvolávacou cenou 8,- €/m2.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať:
- na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03
Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
- na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
- e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
- na telefónnom čísle: 035/7900911
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 23. 06. 2017 o 12,00
hod. Termín vyhodnotenia OVS: 26. 06. 2017 o 9,30 hod. na
Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

GÚTA VÁROS

Templom tér 1, 946 03 Kolárovo

Gúta városa a képviselő-testület 2017. május
29-i 684/2017-A/1 sz. határozata értelmében

versenytárgyalást hirdet

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján Gúta kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon
„C” regisztrációban vezetett nem közművesített
28734/85-ös parcellaszámú területre családi ház
építése céljából.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott
árajánlat minimális összege 15,- €/m2. A versenytárgyalás győztese az lesz, aki a legmagasabb árat ajánlja.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
- Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Kolárovo, I.
emelet, 22-es irodájában
- Interneten: www.kolarovo.sk
- E-mail címen: info@kolarovo.sk
- Telefonon: 035/7900928 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 23., 12 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2017. június 26án 9 óra a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere

GÚTA VÁROS

Templom tér 1, 946 03 Kolárovo

Gúta városa a képviselő-testület 2017. május 29-i
685/2017-A/1 sz. határozata értelmében

versenytárgyalást hirdet

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján Gúta kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett
28451/197-es parcellaszámú, egyéb terület besorolású telek
3 937 m2 nagyságú részének eladására a 35046520-9/2017-es
számú vázrajz alapján vállalkozás céljára. A versenytárgyaláson
résztvevők által benyújtott árajánlat minimális összege: 8,- €/m2.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
- Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Kolárovo, I.
emelet, 22-es irodájában
- Interneten: www.kolarovo.sk
- E-mail címen: info@kolarovo.sk
- Telefonon: 035/7900911 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 23., 12 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2017. június 26án 9,30 órakor a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere
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Növényvédelem

FONTOS SZEMPONT

Mi vár ránk a kiskertben?

A területileg is nagy változatosságot mutató időjárás miatt
nagy különbséget láthatunk
még egy kerten belül is, a
növények között. Nehéz mindenkinek érvényes szaktanácsot adni. Semmi sem pótolja
ilyenkor a gazda szemét, tapasztalatát.
Varasodás
Már minden gyümölcsön
megtalálható a monília fertőzése, néhol felerősödtek a
csonthéjasok levélbetegségei
is. Még akkor is, ha az almafán a gyümölcsök egészségesek, azonnali permetezést javasolok.
A varas foltokkal
pettyezett, később kirepedő alma- és körtegyümölcsök nem értékesíthetőek és nem
is tárolhatók. A nagy
diónyi gyümölcsök
már akár rézzel is
kezelhetők, a rézérzékenység figyelembevételével. Erre most
különösen
ügyelni
kell, mert a szelektől, esőktől
sérülhetett a kis gyümölcsök
felülete, viaszrétege.
Lisztharmat
Nem lehet megfeledkezni a
lisztharmatról sem. Minden
kertben találkozhatunk valamelyik fajával, szőlőn, almatermésűeken,
bogyósokon,
őszibarackon,
dísznövényeken, zöldségféléken és gyomokon egyaránt. Napfénymentes
időben és 20-25 °C alatt már a
kéntartalmú kontakt készítmények is használhatók. A perzselési veszély itt is fennáll például a Golden almafajtáknál.

Rozsdagomba
Az idei tél és a tavasz különösen kedvezett a rozsdagombáknak. Országosan és
óriási fertőzéssel indított a
búzában a sárgarozsda, a körte rozsdájáról már én is írtam
az előző levelemben. A vadrózsabokrok is sárgállanak a
rózsarozsda nyári spóráitól. A
beteg virágokból már nem lesz
csipkebogyó. A kerti rózsáink
levelein is megjelent a lisztharmatok rokonságába tartozó
diplokarponos levélfoltosságával egyetemben.

A sötét foltok széle néha csipkézett, ezért népiesen csillagpenésznek is hívják ezt a betegséget. Ez utóbbi betegség
ellen kénnel vagy felszívódó
szerekkel
védekezhetünk,
például Topáz 100 EC, Amistar, stb. A „Saprol rózsagomba-betegségek elleni szer” a
rozsda és a lisztharmat ellen
is engedélyezett és felszívódó.
Az őszi lomb megsemmisítése, majd a rezes lemosás is
ajánlatos lesz.
A fénycsapdákban megjelentek az 1-2 cm-es, barna-fekete
pattanóbogarak. Ahol felbuk-

kantak a tavaszi ásásnál vagy
korábban gondot okoztak a
lárváik, a 3 pár lábú, hengeres, kemény testű sárgásbarna
drótférgek például. krumpliban, répában, paradicsomban,
ott most lehet a szülők ellen
védekezni. A piretroidokkal
„elcsíphetjük” a rajzó és párzásra készülő bogarakat.
A szőlő aktuális
növényvédelme
A legtöbb helyen elvirágzott
a szőlő. Erősen lisztharmatos
és a peronoszpóra olajfoltjait
mutató levelekkel is találkozhatnak a gazdák. A helyszíntől, a fajtától és az eddigi
védekezésektől függően változott a fertőzés nagysága.
A leveleken megjelenő lisztharmat átterjedhet a fürtökre,
hasonlóan az olajfoltokon
kiverődő penészgyep nyári
spórái is elindíthatják a fürtfertőzést.
Szőlő
A fürtök 2-3 nap alatt akár a
duplájára is hízhatnak, tehát
felhígulnak a már korábban
kijuttatott felszívódó szerek
és kevésbé védenek. A lehulló
„virágsapkák” helyén is szabaddá válik az út a kórokozók
számára, hiszen itt már a kontakt gombaölők sem védenek.
Javasolt a permetezés, meg
kell tisztítani a leveleket! Az
elvirágzás után ismét jöhetnek a rezes és a kénalapú permetek. A várható esők miatt
használjunk felszívódókat is.
A harmadik gomba, a szürkepenész még nem fenyeget,
de a fürtzáródás előtt megelőzésképpen érdemes lesz permetezni.
–la–

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

humor-csokor

A matektanárnő megkérdezi a gyerekeket:
– Mi lesz akkor, ha van három almád és a
testvéred megeszik belőle kettőt?
Móricka felteszi a kezét és válaszol:
– Nagy verekedés!
Jean és a úr felszállnak a villamosra.
Jön az ellenőr és kéri a jegyeket.
– Mondja, Jean, van nekünk jegyünk?
– Nincs, uram.
– Sajnálom, ellenőr úr, de nincs jegyünk.
– Hát akkor büntetés lesz. Pénzük van?
– Mondja, Jean, van nekünk pénzünk?
– Nincs, uram.
– Sajnálom, ellenőr úr, de pénzünk sincs.
– Hát akkor mijük van?
– Tényleg, Jean, ha nekünk se jegyünk, se
pénzünk, akkor mink van?
– Bérletünk, uram.
Két székely vágja a fát télen, farkasordító hidegben.
– Te koma, hol van a füles sapkád?
– Amióta balesetem, volt nem hordom!
– Milyen baleseted volt?
– Megkínáltak pálinkával és nem hallottam.

* kistraktorok,
* fűnyírók,
* fűkaszák,
* sövényvágók,
* gyeplazítók,
* permetezők

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!
fűnyírók 54,90 €-tól

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Harmóniában van önmagával és a környezetével, így legmerészebb elképzeléseinek
megvalósítására is fog társat találni. Ne engedje, hogy a hitetlenkedők elbizonytalanítsák! Az ötletei jók és kivitelezhetőek. Legalább az első lépéseket tegye meg, hogy legyen min dolgoznia!
HALAK (február 21. – március 20.) Kedvese már megint
erején felül vállalt és ön az egyetlen, aki csökkentheti terheit.
Igyekezzen meggyőzni őt arról, hogy senkinek sem segít azzal,
hogy mindent megcsinál mások helyett is. Legyen türelmes és
megértő vele! Hamarosan képes lesz elengedni régi viselkedésmintáit.
KOS (március 21 – április 20.) Jól érzi magát a bőrében, minden
feladatot könnyedén megold. Ennek alapja a gondolkodásában
bekövetkezett változás. Sokkal pozitívabban, reménytelibben
látja a világot. Igyekezzen megtartani ezt a látásmódot, mert rengeteg helyzetben hasznát tudja majd venni, főképp, ha kollégái
problémáinak megoldásában kell segíteni.
BIKA (április 21. – május 20.) Kedvező ez a hétvége új kapcsolatok kialakítására. Leginkább már meglévő barátain keresztül fog bővülni ismerőseinek, illetve barátainak száma. Az
ellenkező nemmel azonban legyen óvatos, kedvese valószínűleg hamarabb észreveszi, hogy valakinek komoly szándékai
vannak önnel.

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

A szőke nő beszélget egy nénivel a metrón:
– Tudja kedveském, én már 25 éve metrózom.
Mire a szőke:
– Jesszusom! Hol tetszett felszállni?
– Főnök Úr, elnézést a késésért, de a feleségemet
kellett bevinni a szülészetre.
– Ez hogy lehet? Hiszen a múlt héten is ezzel a
szöveggel jött hozzám. Mi a maga felesége, talán
nyúl?
– Nem, szülésznő.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) A párkereső Ikrek semmiképp
ne maradjanak a szobájukban! Természetes bájuk és érzékenységük olyan ismeretségeket vonz most be, amelyek hosszú ideig részei lesznek életüknek. Most minden azon múlik, le tudjae küzdeni félénkségét és meri-e önmagát adni, a megszokottól
eltérően felszabadultabbnak lenni.
RÁK (június 22. – július 22.) Ezen a héten minden az érzelmekről szól ön körül és ez elgondolkodtatja, sőt kicsit érzelmes
hangulatba is hozza. Saját szívügyeivel elégedett lehet, új kedvese érzései sokkal mélyebbek és komolyabbak, mint azt mutatja. Ebből a kapcsolatból akár még házasság is lehet, tegyen meg
mindent, hogy magához kösse szerettét!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a hétvégén az
esze veszi át az uralmat. Minden kérdéshez racionálisan viszonyul, és nem hallgat a szívére. Ennek megfelelően vitái is
nélkülöznek minden érzelmet és csak a rideg tényeket hajlandó
meghallani. Lehet, hogy látszólag ön kerül ki győztesen minden nézeteltérésből, de hosszú távon csak veszít ezzel.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Magánéletében
fordulatra számíthat. Olyan intenzív élményekben van része párkapcsolatában, hogy azok szinte már lelki, spirituális tapasztalatnak minősülnek. Sok mindent más színben lát
most már és sok régi megszokásától, mintájától meg akar
szabadulni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön képes úgy álmodozni, hogy közben mindvégig két lábbal áll a földön. Ritka
és nagyon szerencsés adottság ez és most lehetővé teszi, hogy
megoldást találjon egy régóta húzódó párkapcsolati kérdésre,
mégpedig úgy, hogy azzal mindkét fél maximálisan elégedett
legyen.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egész héten úgy
érezte, hogy teljesítőképessége és terhelhetősége nem a régi.
A hétvégén mindenképp szakítson időt a pihenésre. Jövő héten nem attól fogja jobban érezni magát, ha végigtakarítja az
egész házat, hanem attól, hogy végre önmagával törődött és
kikapcsolódott.
NYILAS (november 23. – december 21.) Nehéz eldönteni a
Nyilasokról, hogy valójában romantikusak-e vagy sem, mert
szeretik ugyan a meghittséget, ám őszinteségük bármikor képes
tönkretenni a legmeghittebb pillanatot is. Ezekben a hetekben
próbáljon meg szemet hunyni a dolgok fölött és nem kizökkenni a szeretetteljes érzésekből.
BAK (december 22. – január 20.) Ha nem ragad le nagyszerű
ötleteinek elméleti kidolgozásánál, hanem hozzákezd gyakorlati megvalósításukhoz, most támogatókat és segítőket is talál
hozzá. Különösen a gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek
fognak most szinte maguktól elintéződni és megoldódni. Hamarosan örömhírt kap!
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Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3

cleancitykomarno@gmail.com

Németországi betanított munkára
férfi- és női munkaerőt keresünk.
Szállás és munkába járás biztosítva
(kiutazás és étkezés önköltséges).

Tel.: hétköznapokon 8 és 16 óra között.
003634 785 465
* Eladó kétszobás, teljesen átépített lakás a Béke utcán saját fűtéssel, új konyhafallal, új gardróbbal, alacsony rezsivel. Ár: 35 000 euró. Tel.: 0905 693137.
* Eladó 2-szobás, részlegesen átépített,
61 m2-es lakás Komáromban, az Eötvös
utcában. Tel : 0905/217 363

Házbiztosítás
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

A jó tanulmányi
eredményért ajándékozzon
könyvet!
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MŰSORAJÁNLAT
június 10-től 16-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

7.00 TV2 matiné, 12.25
Gyilkos sorok (amer.),
13.30 Doktor House (amer.),
14.30 A maf lás (amer.),
16.45 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 18.55
Így neveld a sárkányodat!
(amer.), 21.00 Anyám nyakán (amer.), 23.05 Rocky
Balboa (amer.), 1.15 Psych
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.10
Fit t Má n ia , 13.15 Ra ndi Taxi, 14.15 Ér i ntés
(amer.), 15.20 A z ítélet
eladó (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
19.20 Ha zá rd meg ye lordjai (amer.), 21.20 Ter m inátor (amer.-német), 23.35
Volt egyszer egy Brooklyn
(amer.)

RTL II

11.00 Érintés (amer.), 13.00
Step Up 4 (amer.), 15.00 A
gyanú árnyékában, 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Kapcsolat
(amer.), 23.00 A Da Vinci-kód (amer.), 1.50 CSI: A
helyszínelők (amer.)

M2

11.40 A k is herceg, 12.50
Sherlock, a jak, 13.40
Geronimo Stilton, 14.10
Gyerek versek, 14.45 Nils
Holgersson
csodálatos
ut azása a vadludak kal,
17.05 Jake és Sohaország
kalózai, 19.30 Peppa malac, 20.15 Eg yszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vag yok it t!, 22.40 M R 2
Szimfoni k

Duna tv

11. 2 5
Té r ké p,
14. 30
M a g y a r k r ó n i k a , 15.0 5
G y u l a v it é z t él e n - ny á r o n (m a g y a r), 16 . 2 5 Tó t h
Já n o s (m a g y a r), 17.0 0
G a s z t r o a n g y a l ,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30
Eg y ny á r i k a l a n d (m a g y a r), 2 0. 30 D o k t o r Sz ö s z i 2 (a m e r.), 2 2 .10 A
v i r á g r o m á n c a (a n gol),
0.10 T ú s z m e n t ő (a m e r.)

Duna World

11.30 Nemes Rózsa (mag ya r), 14.15 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.50 Ha ng v illa ,
15.20 Hog y volt?, 17.20
Csalá d-ba r át , 18.50 Té rké p, 19.20 Í zőr zők , 20.0 0
M i ndenből eg y va n , 21.35
Fábr y, 22.55 Tót h Já nos
(mag ya r)

Pozsony 1

11.55 A szerencse virága,
12.30 Egy lépés a men�nyország, 14.25 Cseresznyéskert (szlovák), 16.15
Mit tudom én, 17.55 Úttalan utakon, 18.30 Építs
házat, ültess fát!, 19.00
Híradó, 20.25 Labdarúgás,
23.30 Montalbano felügyelő (olasz), 1.25 Egy
lépés a mennyország,

Pozsony 2

12.45 Bajnokok Ligája
magazin, 13.15 FIFA magazin, 14.20 Vadászoknak, 15.00 Tenisz, 17.00
Kerékpározás, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Őrangyalok, 20.40 A régi
világ képei, 22.00 A híd
(dán-svéd), 23.00 Vasemberek, 23.55 Tenisz

Markíza tv

8.25 Képzeld el (amer.),
11.35 Azt beszélik (amer.),
13.45 Vezet a ritmus
(amer.), 16.15 Lar r y Crowne (amer.), 18.20 Így mulat
az elit, 19.00 Híradó, 20.30
A pap felesége (amer.),
22.35 Egyszer űen bonyolult (amer.)

JOJ TV

8.35 A Simpson család, 10.10 Keresd a nőt!
(amer.), 12.30 Hobbitok
(amer.), 16.10 Építkezünk,
javítgatunk, 16.45 Senki
sem tökéletes, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Aloha (amer.), 23.10 Tegnap
felébredek (amer.), 1.10
Mondd, hogy nem úgy van!
(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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.25 Miller család (a mer.), 13.10
Gy il kos sorok (a mer.),
13.15 Dok tor House (mag ya r), 15.20 Meg vag y u n k
lőve (a mer.), 17.25 R ipost, 18.0 0 Tények , 18.55
Di r t y Da nci ng (a mer.),
21.05 Csa k szex re kellesz
(a mer.), 23.15 Rómeó és
Júlia (a mer.), 1.50 Haz udj, ha t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.55 Kölyökklub, 12.05
Édes otthon, 13.40 XXI.
század, 14.45 Egy rém modern család (amer.), 15.15
Űrcowboyok (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.55 Faterok motoron
(amer.), 21.45 Vissza a jelenbe (amer.), 0.25 Hazárd
megye lordjai (amer.)

RTL II

9.20 Step Up 4 (amer.),
11.10 Segítség, bajban vagyok!, 16.10 Kapcsolat
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Szüzet szüntess! (amer.),
22.10 Amit még mindig
tudni akarsz a szexről
(amer.), 0.10 Szüzet szüntess! (amer.)

M2

12.25 Robin Hood kalandjai, 13.40 Geronimo
Stilton, 14.45 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.55
Hoppi mesék, 17.05 Jack
és Sohaország kalózai,
17.55 Aladdin, 18.15 Szóf ia hercegnő, 19.30 Peppa
malac, 20.15 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.10
Éjjeli féreg (amer.), 23.40
Bosszú (amer.), 1.15 Filmklub

Duna tv

12.45 Rú zs és selyem,
13.55 Nyomoz a pá ros
(a mer.), 15.35 Sz űts Ma ra
há zassága (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.0 0 Hí radó,
18.35 Miss Fisher rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 K á r t yavá r
(a mer.), 22.10 Pén z beszél
(a mer.)

Duna World

10.40 Té rké p, 11.35 Eg y
csók és má s sem m i (mag ya r), 14.20 Refor má ció
hét ről hét re, 14.50 Rú zs
és selyem , 15.20 Ö nök
ké r t ék , 16.20 Békebel i
Bud apest , 17.20 Csalá dba r át , 19.25 Sze rel mes
f öld r ajz , 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.35 A m issz ió,
22.30 O n t he Spot

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.40 Poi rot (angol), 14.35
Római vakáció (amer.),
16.30 Fil m mú zeu m, 17.40
Menjü n k a ker tbe!, 18.15
A konyhám titkai, 19.00
Hí rek, 20.25 A hat ár
(olasz), 23.45 Poi rot (angol), 1.45 Római vakáció
(amer.)

Pozsony 2

12.55 O r ient á ciók , 15.0 0
Ten isz , 18.35 Est i mese,
20.0 0 H í r a dó, 20.10 Ha rc
a nehéz v í zé r t (nor vég),
22.0 0
Eg y
menek ü lés
k rón i k ája (a me r.), 23.40
Ten isz

Markíza tv

9.10 Wild Wild West
(amer.), 11.10 Chart Show,
13.20 A Kék Villám (német), 15.20 Nap, széna,
erotika (cseh), 17.35 Felvég, alvég, 19.00 Híradó, 20.30 Gyilkos elmék
(amer.), 23.05 A vadász
(amer.), 1.20 Ismétlések

JOJ TV

11.20
Aloha
(amer.),
13.45 James Bond (amer.angol), 15.55 Új kertek, 16.55 Szuper nyaralók, 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Széltestvérek
(osztrák), 23.00 Hitman
(amer.), 1.00 Ismétlések

M1

HÉTFŐ

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

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, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet!, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 21.55 Pók
ember 2 (amer.), 0.40 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled
is
megtörténhet!,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50
Fatmagül
(török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Ezek megőrültek!,
21.55 Született szobalányok
(amer.), 22.55 Telenovella
(amer.), 23.25 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Dr. Csont (amer.),
22.30 Gyertek át!, 0.15 Revolution (amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Gógyi felügyelő, 13.10 Pupákok, 13.30 A kis időutazók,
15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.20 Mesélj nekem!,
18.00 Dr. Plüssi, 19.40 Agi
Bagi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.20 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Jamie Oliver, 13.25
Zor ro (kolu mbiai), 14.15
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.05 A múlt árnyékában (szlovák), 16.10
Don Mat teo (olasz), 17.10
R idi k ül, 18.35 A heg yi
dok tor
(német- osz t rák),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25
Hawaii 5.0 (amer.), 22.15
Alpesi nyomozók (osz trák), 23.05 A védelem ára
(amer.)

Duna World

11.25 Lángok (magyar),
13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt
kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.05 Roma magazin, 16.05 Az én világom,
16.25 Szenes Iván írta,
17.20 Család-barát, 18.30
Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Maradj talpon!, 22.30
Prokop, 23.25 Híradó

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Dempsey és Makepeace
(angol), 15.30 Esély, 16.25
Környezetkímélő lakóházak, 16.50 Talkshow, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Gyermekeink (olasz), 21.50 Riporterek, 22.25 Dr. Martin
(szlovák), 23.15 Dempsey és
Makepeace (angol)

Pozsony 2

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innnen!, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Castle (amer.),
22.25 XXI. század, 23.25 A
rejtély (amer.-kanadai)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25
Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban
vagyok!, 19.25 Hagyjál főzni!,
20.30 Showder Klub, 23.00
Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 15.00
Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10
Peppa malac, 17.30 Béci és
Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.15 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Jamie Oliver, 13.25
Zorro (kolumbiai), 14.15
Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A múlt árnyékában (szlovák), 16.10 Don
Matteo (olasz), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A
hegyi doktor (osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 Önök
kérték, 21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.15 Cédrusliget (amer.-kanadai), 0.40
Hawaii Five.0 (amer.)

Duna World

11.20 A gyáva (magyar),
13.15 Minden tudás, 15.05
Nemzetiségi
magazinok,
16.05 Útravaló, 16.25 Szenes Iván írta, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 A L art pour l art társulat műsora, 21.35 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 Környezetkímélő
lakóházak, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Szlovákia,
szeretlek!, 21.45 Szlovák
ízek, 22.15 A pofon (szlovák), 23.00 Mindenáron

11.55 Élő panoráma, 12.25
Kerékpár utak, 13.15 Generációk, 14.50 Hogyan
tovább, 15.25 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Kerékpározás, 18.40 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumf ilm, 21.00 Szlovák mozi,
22.30 Alkony (amer.)

Pozsony 2

10.00 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 23.00 Atletiko
Cvernofka (szlovák), 0.00
Mama, 0.50 Monk (amer.)

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.40 CSI: New
York (amer.), 13.40 Tárgyalóterem, 15.45 Kényszeres vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.10 Heti hetes, 0.15
Zsaruvér (amer.)

12.25 Kerékpártúra, 15.25
Ruszin magazin, 16.00 Kerékpározás, 17.55 Szia, Szlovákia!, 18.40 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Titkos dokumentumok, 21.00 Riválisok,
22.30 Talkshow, 23.45 A grimaszkodás ideje
12.00 Monk (amer.), 14.00
Jószomszédi
viszonyok,
17.25 Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 21.40 A
farm, 22.50 Esküvő első látásra, 23.50 Két és fél férfi

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45 CSI
New York (amer.), 13.35
Tárgyalóterem, 15.45 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki
sem tökéletes, 22.15 Elfuserált plasztikai műtétek,
22.45 Zsaruvér (amer.), 0.15
Reality show

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet!,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Ezek megőrültek!,
21.55 Vissza a jövőbe 2
(amer.), 0.15 Hűtlen vágyak
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 22.40
Házon kívül, 23.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilágtól a BigBrotherig,
23.00 Barátok közt, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

13.30 A kis időutazók, 14.30
Lucas és Emily, 15.00 Irány
Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Peppa malac,
17.30 Béci és Réci, 18.50 Bori,
19.40 Agi Bagi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.15
Az élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13.35 Zorro, 14.20
Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A múlt árnyékában (szlovák), 16.10 Don
Matteo (olasz), 18.35 A hegyi doktor (osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér (amer.), 21.25 Átok (magyar), 22.25 Napok romjai
(angol-amer.)

Duna World

11.40 Mindenki gyanús (magyar), 13.40 Noé és barátai,
14.40 Kárpát expressz, 15.00
Nemzetiségi műsorok, 16.00
Az én világom, 16.25 Szenes
Iván írta, 18.30 Hazajáró,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.35 Maradj talpon!, 22.35
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 Környezetkímélő házak, 16.55
A hegyi doktor (német),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Legbelső félelem (amer.),
22.30 Gyilkosságok (francia), 0.00 Dempsey és Makepeace (angol), 0.55 Legbelső félelem (amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.35
A diagnózis, 15.25 Magyar
magazin, 16.00 Kerékpározás, 17.55 Szia, Szlovákia!, 20.00 Híradó, 20.10
Dokumentumfilm,
22.30
Művészetek, 23.25 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Családi történetek, 17.00 Hírek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35 A
far m, 23.15 K redenc, 23.45
Két és fél férf i (amer.),
0.40 Mon k (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 CSI: New
York (amer.), 13.40 Tárgyalóterem, 15.45 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A panelház (szlovák), 22.20
Csillag születik, 23.40 Paranormális jelenségek, 0.40
Zsaruvér (amer.), 1.35 Reality show

CSÜTÖRTÖK
M1

PÉNTEK
M1

TV2

TV2

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, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Veled is megtörténhet, 14.40 Családi titkok,
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.45 Ezek megőrültek!, 21.55 A szultána
(török), 0.15 Különvélemény (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 21:55
Nagy
durranás
(amer.),
23:50 Backstrom nyomozó
amerikai krimi-sorozat

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 CSI: A
helyszínelők (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Nekem 8
(amer.), 0.00 Igazs ágosztók
(amer.)

RTL Klub

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
ValóVilágtól a BigBrotherig,
23.00 Barátok közt

M2

06:00 Sebaj Tóbiás, 6:05 Kukori és Kotkoda, 6:45 A város hősei, 11:25 Monk – Flúgos nyomozó, 15:40 Castle,
18:35 Négy férfi, egy eset,
19:35 Míg a halál el nem választ, 21:00 A fülke, 22:45
Flash – A Villám

Duna tv

12.45 Főzzün k egyszer űen, 13.15 Zor ro (kolumbiai), 14.00 Erdészház Falkenauban (német), 14.50 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.50 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.25
Maradj
talpon!,
20.30
Tóth János (magyar), 21.05
Oltári vőlegény (amer.),
22.51 A legszebb férf ikor
(magyar)

Duna World

11.40 7 kérdés a szerelemről és 3 alkérdés (magyar),
13.20 Kék bolygó, 14.05
Magyar krónika, 15.05
Nemzetiségi
műsorok,
16.00 Az én világom, 16.25
Szenes Iván írta, 17.20
Család-barát, 18.30 Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Szenes Iván írta,
21.35 Maradj talpon!, 22.35
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s h á z at , ü lt e ss fát!,
14.30 De mpsey é s Make p e a ce (a ngol), 16.25
Kör nyez et k í mélő
la k ások , 16.55 A heg y i dok t or
(né met- osz t r á k),
17.45
Pá r baj, 19.0 0 H í r a dó,
20.25 Fi l m mú zeu m , 21.30
A m af f ióz ók , 22.35 Törvé ny é s re nd , 0.0 0 De mp sey é s Ma ke p e a ce (a ngol)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.50 Élő panoráma, 14.20 Művészetek,
15.40 Nemzetiségi műsorok, 19.00 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A diagnózis,
20.35 Tudományos magazin, 22.30 Háborús naplók,
23.25 Rendőrség

Markíza tv

RTL Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 17.25 Segítség,
bajban vagyok!, 18.25 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.25 Táncakadémia, 12.50
Gógyi felügyelő, 13.30 A kis
időutazók, 14.35 Lucas és
Emily, 14.50 Franklin, 17.35
Béci és Réci, 18.05 Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
21:25 Én vagyok itt! (brazil),
22:35 Odaát

Duna tv

12.45 Jamie Oliver, 13.30
Zorro (kolumbiai), 14.20
Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A múlt árnyékában (szlovák), 16.10 Don
Matteo (olasz), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A
hegyi doktor (német-osztrák), 19.25 Maradj talpon!,
20:25 Magyarország szépe
2017 – A királynők útja,
20:55 Robin Hood, a tolvajok fejedelme, 23:25
Agatha Raisin

Duna World

11.20 Torquato Tasso (magyar), 13.45 Rúzs és selyem, 14.45 Esély, 15.35
Öt kontinens, 16.05 Az én
világom, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.20 Család-barát,
18.30 Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.35 Maradj talpon!, 22.35 Ridikül, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Dempsey és Makepeace (angol), 16.25
Környezetkímélő lakások,
16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Mit tudom én,
21.55 Úttalan utakon, 22.40
Száz nap Palermóban (francia), 0.15 Talkshow

Pozsony 2

11.40 Tör pék , 11.50 Élő
pa noráma , 14.45 Kosá rlabd a , 17.55 Szia , Szlo vá k ia!, 18.40 Est i mese,
20.0 0 Hí radó, 20.10 A
család , 20.35 A 11. para ncsolat (szlová k), 21.45
Gyer mek a családba n (ro má n), 23.35 Ten isz

10.00 Családi tör ténetek,
12.15 Mon k (amer.), 14.10
A far m, 15.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí radó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Jó t ud ni!, 21.40
A far m, 22.50 Rendőrségi
esetek, 0.05 Két és fél férf i (amer.)

Markíza tv

12.20 Topsz t á r, 12.45
CSI: New York (amer.),
13.40
Tárgyalóterem,
15.45 Kényszeres vásárlók, 17.55 Főzd le a nyámat!, 19.0 0 K r i m i, 19.30
Hí radó, 20.35 I n kog n itó,
22.00 Heti hetes, 23.00
Elfuserált plasztikai műtétek, 0.00 Zsaruvér (amer. )

12.20 Topsztár, 12.45 CSI:
New York (amer.), 13.40
Tárgyalóterem,
14.50
Rendőrök akcióban, 15.50
Kényszeres
vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A
futár (amer.), 22.40 A fegyencjárat (amer.)

JOJ TV

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Híradó, 20.10 Labdar úgó Eb, 23.00 Járási
forduló (cseh), 1.15 Mon k
(amer.)

JOJ TV
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

június
június
június
június
június
június
június

10-én
11-én
12-én
13-án
14-én
15-én
16-án

Margit
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán
Jusztin

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Bagita Zolt és Sebő Tímea, a nagycétényi Grežo Zoltán és a szímői Túroczy Szabina.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Kováč
Cyara Zselyke, Merceg Izabella, Pákozdi
Patrik, Lakatos Viktória és Pintér Tamás, a
madari Csiba Johanna, a komáromfüssi Bartik
Milan, az örsújfalusi Szenczi Roland, az ekeli Szűcs
Alex, a gútai Németh Emily, Marosi Lea, Kósa Gréta
és Gáspár Jusztin, a bátorkeszi Kollár Marko, a szalkai Kováč Róza Emma, a kétyi Vígh Lilla, a nádszegi
Czinege László, a párkányi Prohászka Kevin, a szilasházi Ondrušeková Emily, a tardoskeddi Bagita Olivér
és Szabó Emma.

A Dunatáj receptkönyvéből

Csirkemell őzgerincben

Hozzávalók:
50 dkg csirkemell
30 dkg szeletelt bacon szalonna
20 dkg sajt (trappista és
füstölt vegyesen)
2 db tojás
3 evőkanál liszt
4 evőkanál tejföl
2 evőkanál zsemlemorzsa
ízlés szerint só, bors, petrezselyem,
1 db kis vaj
fokhagyma, oregánó
Elkészítése:
A húst vágjuk apró kockára, sózzuk, borsozzuk, és hagyjuk állni egy kicsit. A tejfölt a tojásokkal, liszttel, a sóval, a borssal,
a petrezselyemmel, oregánóval, fokhagymával, 15 dkg reszelt
sajttal masszává keverjük. A felkockázott húst adjuk hozzá a
sajtos-tejfölös masszához.
Az őzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával
és kibéleljük szalonnával úgy, hogy kicsit fedjék egymást, a
szélei pedig kilógjanak a formából. A húsos masszát kanalazzuk a formába, rakjuk rá a maradék sajtot és hajtsuk rá a lelógó
szalonnát. Hosszában a tetejére is tegyünk szalonnacsíkokat.
Előmelegített sütőben 40 perc alatt készre sütjük. Jó tanács: a
formát rakjuk bele egy tepsibe, hogy ha folyik a szaft, akkor ne
a sütő legyen olyan.

Mennyei epres süti

Hozzávalók:

270 g leveles tészta
(kész, élesztő nélküli)
250 g mascarpone
60 g porcukor
150 ml habtejszín
(30-32%-os)
300 g eper (friss)
Elkészítése
Az előkészített leveles tésztát kicsit korábban kivesszük a hűtőből,
hogy ne törjön, majd kicsavarjuk.
Ha nem előre kinyújtott tésztánk
van, akkor kb. 42x24 cm-re nyújtsuk ki. A sütőt bekapcsoljuk 220
C-ra légkeverés nélkül.
Félbevágjuk két négyzetté. 2 db,
kb. 21x12 cm-es négyzetet kapunk. A két négyzet széleit 1-1,5
cm szélességben felhajtjuk.
A sarkokat összenyomkodjuk,
hogy sütés közben ne nyíljon
szét, a közepét sűrűn megszurkáljuk villával.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Nagy István (73 éves),
Sokolová Anna (78 éves), Bendová Marta (76
éves), Zsemlye Béla (73 éves), Makszinová Žofia (71 éves), Heiszki János (84 éves) és Zsigo
Mikuláš (78 éves), a gútai Gőgh Mária (95 éves)
és Csonka Lujza (63 éves), a bogyaréti Vermes
Katalin (76 éves), a bogyai Földes Attila (55
éves), a nemesócsai Morvai Lýdia (66 éves), a
bátorkeszi id. Brúder Gábor (55 éves), a csallóközaranyosi Bereczk Eszter (84 éves) és Vörös
István (86 éves), a marcelházai Csóka Gizella
(44 éves) és Galbavá Rebeka (61 éves), valamint
a hetényi Szalai Ondrej (76 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS
Nem néz reátok többé szemem megtört fénye,
nem látjátok soha már kezem búcsút intve.
Ajkamra nem tudott panaszt csalni sem kín, sem fájdalom,
de a halál legyőzött, nem volt irgalom.

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékeztünk
2015. május 31-re, amikor a kegyetlen halál
elragadta kislányunkat,

Aki ismerte és szerette, szenteljen emlékének
egy néma pillanatot ezen a számunkra
oly fájdalmas, második évfordulón.
Gyászoló szülei és testvérei

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info: 0907

227 699

* Eladók nagyobb menynyiségben borosüvegek (50
literes és attól kisebb). Tel.: 0915
661968.
* Eladó régi családi ház 16 áras
telken Naszvadon megbízható,
fizetőképes vevőnek. Tel.:
035/7692 028.

WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók már

35, 00 eurótól

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
* Vennék Gútán, közel a főúthoz 4,5-6 áras építkezési
telket. Ajánlataikat a 0905
257 714-es telefonszámra kérem.

GALERIA Horgászbotok javítása:
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.: 0905 918 628
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)

is felvisszük!

* Eladó 2-szobás lakás (részlegesen átépített, 61 m2) az
Eötvös utcában. Tel.: 0905/217
363,

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

PVC ajtók
és ablakok

Szénási Anitkát
Gútán.

Sütőlemezre tesszük, majd
az előmelegített 220 Co-os
sütőben légkeverés nélkül
15-20 perc alatt szép barnára sütjük. Majd félretesszük
hűlni.
A porcukrot simára keverjük
a mascarponéval, majd félretesszük.
A behűtött habtejszínt kemény habbá verjük. A habtejszínhez keverjük a porcukros
mascarponét.
A teljesen kihűlt tésztákon
egyenletesen elosztjuk a krémet, majd félbevágott eperszemekkel díszítjük.

0950 591 112

e-shop: www.privlačuj.sk

SHEISHIN

K A R AT E

Két aranyérem Várpalotáról

A múlt hét végén újból külföldön járt a Seishin Karateklub és Satori csapata. A Seishin Karate
klubot összesen 13, a Satori Klubot egy versenyző képviselte a várpalotai megmérettetésen. A
versenyen három ország, Szlovákia, Horvátország és Magyarország közel 100 karatékája lépett tatamira.
A gyors regisztráció után az Krisztinának teljesítenie, ez – Junior és felnőtt nők összeerőpróbák első részére került volt különben a legjobb ered- vont csoportja * Markovics
sor. A gyerekeknek 10 kg-os mény a hölgyek között. A leg- Ádám (Keszegfalva) 1. hely –
rudat kellett kinyomniuk, az utolsó feladat a dombfutás volt, ifi fiúkategória * Kósa Tamás
ifjúsági korosztályban pedig ami kb. 150 méteres, nagyon (Satori Vásárút) 2. hely – Ifi
fekvenyomás volt a feladat, de meredek emelkedőn zajlott. fiúkategória * Németh Bence
volt még íjászat és deszkatörés Ezt 12 kilométer után megfutni (Ekel) 3. hely – Ifi fiúkategória
is. Miután ez megvolt, min- sprintelve felfelé nem egyszerű * Trenčík Nikolas (Keszegfaldenki pontosan indult az előre feladat! Ennek ellenére a csapat va) 2. hely – Junior fiúkategória
meghatározott időpont szerint. tagjai a tavalyihoz képest szinte Pontszerző helyezést ért el:
A távot végig futva kellett meg- minden feladatnál tudtak javí- Hájas Kornél (Dunaszerdahely)
tenniük és a következő erőpró- tani saját korábbi eredményei- 5. hely – serdülő fiúk * Szabó
bákat végrehajtaniuk időre, ken.
Bálint (Ekel) 5. hely – ifi fiúk
amire általában 30 másodperc Csapatunk így nyolc dobogós * Szabó András (Ekel) 7. hely
állt rendelkezésre.
helyezést ért el, ami egész jó – ifi fiúk * Lovász Miklós (KeA 6 km-es távon hét feladat volt teljesítmény.
szegfalva) 8. hely – ifi fiúk *
a pályán, ami nagyjából nem A 6 km-es távon dobogósok: Cserepes Zoltán (Nemesócsa)
egész egy órát vett igénybe. Nagy Róbert (Ekecs) 2. hely 4. hely – Junior fiúk *
Hasonló erőpróba lesz
Az ifi (15 éves) korosztálytól – gyerekkategória 2 * Kurcsík
június 17-én Keszegfalván,
kezdve 12 km-es távon tizenhá- Márk (Csallóközaranyos) 3.
rom feladat volt a pályán, ami hely – serdülő fiúk kategóriája
amelyre mindenkit
nagyjából másfél-két órát vett * Jakab Adrienn (Csallóközaraszeretettel vár
igénybe a feladatokkal együtt.
nyos) 3. hely – ifi lánykategória
a szakosztály vezetése.
Ebben a kategóriában 1 óra A 12 km-es távon: Hupián
Sensei Markovics János
23 perc alatt sikerült Hupian Krisztina (Keszegfalva) 1. hely
3dan

KAJAK-KENU

LABDARÚGÁS

Hét éremmel tértek haza a komáromi evezősök a Pöstyéni Nemzetközi Regatta versenyéről, ahol
Újvári Marko a kajak4-es tagjaként arany-, kajak2-ben bronzérmes lett. Lérant Christopher Peter
kenu 2-ben 200 m-es és 500 m-es távon ezüstérmes, 1000 m-es távon bronzérmes lett. Ikréni Viktória a kenu 4-esek csatájában ezüstérmet szerzett. Koczkás Dávid elsőéves junior korcsoportosként
rajtolt 17 ország versenyzői között, ahol a C1 200-as futamban ezüstérmesként állhatott a dobogóra. Felvételünkön edzőjével, Koczkás Olivérrel és (jobbra) Újvári Markóval látható, illetve Ikréni
Viktória és a boldog szlovákiai csapat tagjai a dobogó legfelső fokán.

III. liga – 32. forduló
A KFC visszatér az őt megillető 2. ligába!
KFC – Vágsellye 3:1 (1:1) * A szomszédos já- Haša Roman gólja nem csupán a komáromiak
rási székhely csapata ugyan a tabella középső fölényét jelezte, hanem azt is, hogy a vendémezőnyében harcolt, Komáromból mindenkép- gek kifulladtak és csatáraik mellett a védelem
pen pontot szeretett volna rabolni. Igaz, Igor is elfáradt. Ennek ellenére csak a találkozó 83.
Obert a 14. percben vezetéshez juttatta a KFC-t, percében tudta Szabó Marek góljával bizonyíám Domasta a 29. percben – sokak által vitatott tani, hogy a KFC jogosan áll 74 ponttal a tamódon – egyenlített. Az első félidő végéig pa- bella élén és olyan fölényt ért el a 2016/17-es
rázs küzdelem folyt a pályán, gól azonban nem sportidényben, amellyel négy évtized után isszületett. A második játékrész hatodik percében mét visszakerül a második ligába.

Remekeltek a válogatón

A közeljövőben a kajak-kenu sport reménységeinek fővárosává válik Belgrád, ahol az evezősök
junior- és kadétkorosztályának Európa-bajnokságát rendezik meg. A válogatóra a hét végén
került sor a Pozsonyban.
A komáromi evezős remény- 25. között megrendezésre ke- a Manta céltoronyhoz vezető
ségek hatalmas sikert értek el, rülő Eb-re, mert kenu kettesben stég állapota. Az elmúlt napokközülük is kiemelkedik Kocz- az ugyancsak komáromi Zilizi ban kaptuk a hírt, hogy a CEF
kás Dávid eredményessége, Richard és Banai Tóth István Közép-európai
Alapítvány
aki az Eb válogató versenyén páros is rajthoz áll a szlovák anyagi támogatásának köszönhárom távon (C1 1000 m, C1 mezben.
hetően a javítás befejeződött
500 m és C1 200 m) rajt-cél Előtte azonban Komárom eve- és a sportközpont felkészülten
győzelmet aratott. Ilyen telje- zőseire nagy próba vár, az
várja a június 17-18-án megsítményre a komáromi vizesek 59. Komáromi Nagydíj
rendezésre kerülő Komáromi
közül még egyetlen sportoló A tavalyi nemzetközi nyíltvízi Nagydíjat. A komáromi futam
sem volt képes. Nem egyedül evezősversenyen eléggé meg- a szlovák evezőssport egyik
kell elutaznia a június 23. és keserítette a sportolók életét legrégebbi versenye.

KÉZILABDA

Zsolnán rendezték meg a fiatalabb diákok országos bajnokságát, ahol nem okoztak csalódást a VK SJE utánpótlásának
tagjai sem, hiszen az ország legnagyobb és leggazdagabb
klubjai között is megállták helyüket.
Komárom, 5, VKM Ólubló,
A helyezések:
1. MŠK Púhó, 2, VK Tatran 6, OZ Šport Zsolna, 7. VK
Besztercebánya, 3, MŠK Va- Junior 2012 Poprád, 8, VKP
rannó, 4, VK Spartak SJE Pozsony.

B I R K Ó Z Á S

ATLÉTIKA

A múlt héten lezárult a DGS
SPRINT jótékonysági futóverseny kiértékelése. A szervezők Csillának idén 5 509
eurót juttattak, amiért ezúton köszönik a támogatást
minden résztvevőnek, támogatónak és adományozónak!

IV. liga – 28. forduló
Párkány – Gúta 2:1 (1:0)
Az éllovas hazaiakat alaposan
megizzasztotta a vendégcsapat
annak ellenére, hogy a találkozó 38. percében a párkányiak
szerezték meg a vezetést. Igaz,
ők többet is támadtak, de a gútai védelem résen volt. A második játékrész ötödik percében
nagyon is vitatható helyzetből
Balogh újabb gólt lőtt a gútai
kapuba, a vendégek azonban
ezekután sem hunyászkodtak
meg és egy kapu előtti tumultusban a párkányiak öngólt
rúgtak. * Szentpéter – Újlót ()
* Ímely csapatának szünnapja
volt * A táblázatban Ímely a
5. (51 ponttal), Gúta a 9. helyen áll 34 ponttal.
V. liga – 28. forduló
Ógyalla – Óbars 3:0 (1:0)
Szép játékkal, Karvai 6. és 57.,
illetve Gelle 55. percben lőtt
góljával megérdemelten győztek a gyallaiak * Marcelháza
– Naszvad 3:1 (1:0) 3:1 (2:0)
Felkészültebben átgondoltabban játszott a hazai csapat, a
vendégek lényegében csak
védekezni tudtak. Góllövők:
Vörös (18.), Hegedűs (31.) és
Šenkár (73.), illetve Hengerics
(49.) * Hetény – Szalka 3:0
(0:0) A második játékrészben
már élet is volt a pályán. Góllövők: Smolka (63.), Lucza (70.)
Nagy (75.) * Komját – Ekel
3:1 (2:0) A tabella utolsó helyén álló hazai csapat győzött

S P O R T H O R G Á S Z AT

Két arany-, ezüst- és bronzérem a Spartacusnak
a szlovák kötöttfogású utánpótlásliga I. fordulóján
Június 4-én Marcelházán a Szlovák Birkózószövetség megbízásából a Marcelházai Birkózóklub rendezte meg a szlovák
kötöttfogású utánpótlásliga I. fordulóját, melynek résztvevői
a somorjai Gladiátor, a komáromi Spartacus, a vásárúti és a
marcelházai birkózóklubok.
Az I. fordulóban a koos súlycsoport: 1.
máromi Spartacus a hahely TÓTH Dávid
zai Marcelháza mögött
* 63 kg-os súlycsoa második helyen végport: 1. hely NAGY
zet, egyéniben birkózóArnold, …3. hely
ink a következő eredményeket NAGY Balázs * 76 kg-os súlyérték el:
csoport: …3. hely KONYÁRI
Utánpótlás
Daniel * 85 kg-os súlycsoport
1999 – 2002 korosztály
…2. hely NAGY Kevin.
50 kg-os súlycsoport: …2. hely
Dr. Kúr Károly
DOLNÍK Krisztián * 54 kgklubelnök

Fiatal kora ellenére a keszegfalvai Kacz Ádám horgászat közben elsősorban a nagyobb példányokra összpontosít. Néhány
nappal ezelőtt a Holt-Vágon egy aranybusát sikerült megakasztania, amely rekordnagyságúnak bizonyult, hiszen 65
kilogrammos és 128 centis óriás volt.

TEREMKERÉKPÁROZÓK Peter Sagannal
– Ja, így könnyű! – sóhajtottak fel a gútai teremkerékpáros lányok,
akiket nagy tisztelőjük, Peter Sagan többszörös országúti gyorsasági kerékpáros közös edzésre hívott. Peter kormányra előrehajolva,
a lányok viszont karba tett kézzel, kormányt elengedve tették meg a
távot. Csak az útviszonyok nem engedték, hogy néhány „kunsztot”
is megcsináljanak. Sagan viszonzásul vállalta, hogy átüljön a lányok
speciális kerékpárjára, de a fejre állást már nem próbálta ki.

a fáradtnak tűnő vendégek felett. Ekel gólját büntetőből a
72. percben Nagy lőtte * Idő
előtt véget ért a bellegszencsei
(Podhajská) csapat számára
a bajnoki idény, ugyanis két
alkalommal ifjúsági (U19) csapatukban szerepeltették a felnőtt csapat játékosait is. Ilyen
esetben a labdarúgó-szövetség
alapelveit követve azonnali hatállyal mindkét csapat játékát
leállítják a bajnokságban. A
bellegszencseiek helyzetét súlyosbítja, hogy az eddig a VII.
ligában játszó fakócsapatuk is
kiesett a bajnokságból *
VI. liga – 29. forduló
FK Activ – Perbete 5:1 (2:1)
A listavezető megalázta a
második helyen álló vendégcsapatot. Az 5. percben Turza
juttatta csapatát vezetéshez,
majd a 18. percben Horváth
szépített. A második félidő
már a hazai csapaté volt, a 61.
percben Tóth, a 74. percben Illés, majd a 80. percben ismét
Turza lőtt gólt.* Nemesócsa
– Dunamocs 4:2 (4:1) Az első
félidőben eldőlt a mérkőzés, a
12. percben Horvát, a 22.-ben
Cseh, a 25.-ben Czizmadia, a

41.-ben Hipp lőtte az ócsaiak gólját, amire a 42. percben
Janík, majd az 59. percben
Oláh válaszolt * Csallóközaranyos – Izsa 6:0 (2:0) A
36. percben Gőgh nyitotta ki
a gólzsákot, aki az 51. percben
duplázott. További gólszerzők:
Susík I. (42. perc), Susik J (71.
p.), Lelkes (82. és 86. p.) *
Örsújfalu – Vágfüzes/Kava
3:3 (2:0) Az első félidő fölényét a másodikban már nem
ismételte meg a hazai csapat.
Góllövők: Barton (10.), Sándor (36., 81.), illetve Czukár
(47.), Jancsó (54.) és Habardík
(79. perc) * Bátorkeszi – Szilos 5:2 (2:1) Góllövők: Barton
(26. perc), Gáspár (37.), Blaho
(63.), Németh (76.) és Száraz
(85.), illetve Babiš (22, 87.) *
Újgyalla – Keszegfalva 6:1
(3:0) Góllövők: Szabó (mesterhármas – 17., 25. és 71. p),
Rigó (20., 56.) és Badala (59.),
illetve Szüllő (48.) * Marcelháza B – Búcs 3:0 (0:0) Góllövő Obložinský 2 és Németh
* Madar – Dunaradvány 0:4
(0:1) Góllövők: Csintalan (37.
perc), Sebők (56., 86.), Danczi
(90.).
- cseri -

Negyvennégy csapat indul
a Felvidéki Labdarúgó-bajnokságban

Lezárult a jelentkezés a Felvidéki Labdarúgó-bajnokság V.
évadában, amelyben 44 csapat áll rajthoz. Az egyre növekvő
érdeklődés mellett megrendezett bajnokság alapszakasza idén
tizenegy térség egy-egy csoportjában zajlik. Újdonságot jelent
a két, romák számára megszervezett csoport, ami által két
csapatuk helye biztos a nyári országos döntőben.
A tizenegy térség, amelyekben július végéig bonyolítják le, és
az alapszakasz meccseit ren- mindegyik csoportból a győzdezik, nyugattól keletig lefedi tes jut be a nyári országos dönFelvidék magyarlakta területét, tőbe. Régiónkat a bajnokságígy összekapcsolva országosan ban Ímely, Karva, Tany és Ekel
a futballozó és a futballszerető labdarúgói képviselik.
közönséget. A mérkőzéseket
-vianova-

Országúti Kerékpár

Szombaton, június 3-án 8. alkalommal rendezték Alistálon a
Danube Bike Maraton nevű kerékpárversenyt. A komáromi
C.K.PIKO-BIKE tagjai ismét szép számban vettek részt az
eseményen és a hegyikerékpárosok néhány éremmel a nyakukban tértek haza.
Az országúti kerékpárosok el. A hosszútávon csak férfiak
két táv közül választhattak, a rajtoltak, Csaplár Árpád 9. és
42 illetve 85 km-es távon raj- Bese Zoltán 17. lett. Az említolhattak. A rövidebb távon a tett MTB-sek 50 km-t tekertek
hölgyek között Banský Judit és a következő eredményeket
4., Laki Irén 6., Bugová Jana érték el: a hölgyeknél Csiba
21. és Lajos Tímea 24. he- Ildikó 1. Farkas Szilvia 3. a
lyen végzett. A férfiak közül férfiaknál Buga Frigyes 1. és
Banský Tibor 20. helyezést ért Panyi Béla 10.
Egy nappal később, június 4-én vágott neki a C.K.PIKO-BIKE három versenyzője a veszedelmesen hangzó HEGYEK
POKLA MTB MARATON rövidtávjának Mogyorósbányán.
A verseny nem hazudtolta
meg a nevét, hiszen a 25 kilométeres körön 600 méteres
szintkülönbséget kellett letekerniük, mindezt 30 fokos
hőségben. De a komáromiak
jól bírták a gyűrődést, mi
több mindhárman dobogós
helyezést értek el. Gelle
László Masters 2 korcsoportban (40-49 évesek) aranyérmes lett, a Masters 3 korcsoportban (50+), Kurdi István
arany-, míg Kovács Kamill
ezüstérmes lett.
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