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Lapunk
tartalmából:

● Öregdiákok köszöntése
(2. oldal)
● Már nem az államra
dolgozunk
(2. oldal)
● Állatkínzásért kell felelnie
(2. oldal)
● Halálmenet
(3. oldal)
● Gútán sülnek a kattancsok
(3. oldal)

Farkas Ivánt jelöli az MKP Nyitra megye elnökének

Célja a Duna mente
életének felpezsdítése
Németh István felvétele

Nem túl feledékeny Komárom főellenőre?

Másutt rég leváltották volna...

A KOMVaK ügyében két héttel ezelőtt megtartott sajtótájékoztatón a polgármester valamilyen felelősségre vonásról beszélt, ám véleményünk szerint semmilyen elszámoltatásról nem
lehet szó mindaddig, amíg nem valósul meg az egyesek által hőn (vagy nem) óhajtott teljes
gazdasági átvilágítás. Mert az mindennél világosabb, hogy akik a főellenőri vizsgálattól vártak objektív tényeket, azoknak nagyot kellett csalódniuk, hiszen Csintalan Miklós most is
hűen önmagához, olyan óvatosan végezte az ellenőrzést, nehogy véletlenül valamit találjon.
Ennek
érdekében
még alapján a béreket kellett vol- és mindenáron azt a tévhitet
arra is képes volt, hogy az na ellenőriznie, tekintettel a kelti, hogy milyen jó lenne,
1096/2016. számú testületi vállalat rossz anyagi hely- ha a vagyon átkerülne a vízdöntésben foglalt ellenőri- zetére, de megfeledkezett a művekhez. Aki csak egy kicsit
zendő témákat messziről kintlévőségek behajtásáról is is figyelemmel kísérte a vízelkerülje. Ilyenek például: az a) 8. alapján. Ilyen sorsra művek körüli eseményeket,
a pati fürdőben levő házikó jutott még az a) 9., valamint annak számára világos, hogy
megvásárlása, a VOLVO te- a b) 4. pont is, melyben kife- ha a vagyon kikerülne a város
repjáró lízingelése, illetve jezetten az Olláry-féle IVV kezéből, keresztet lehetne rá
reprezentációs kiadások az cég aktivitásait kellett volna vetni, mivel sem a képviselőka) 2. pont szerint. Ugyan- ellenőriznie. Reméljük, hogy kel „felturbózott” felügyelőígy járt el az a) 3. pontnál, valamelyik képviselő talán bizottság sem a pincejárókkal
melyben a közjegyzői jegy- elszámoltatja majd a főellen- teletűzdelt képviselőtestület
zőkönyvet kellett volna el- őrt a hiányzó pontokról.
nem lehet garancia a vagyon
lenőriznie. Szintén elfelej- Amit viszont ellenőrzött, ab- megóvására. Ellenkezőleg!
tette az a) 5. pontot, melynek ban sincs köszönet. A bérezé- Éveken át holmi rosszindulatú
si rendszerben természetesen beruházókkal riogatták a köznem talált kivetnivalót, hi- véleményt, míg a valós ellenszen mivel a vízművek „jól” ség a kapukon belül van.
teljesít, a középmenedzsment Ez a jelentés arra volt talán
megérdemli a havi több mint jó, hogy mindenki számára
kétezer eurós fizetéseket – a nyilvánvalóvá váljon, Csintacégben az átlagfizetés 900 lan Miklós az igazi bűnösöeuro körül mozog.
ket védve, még attól sem riad
Miután Horváth Árpád pol- E jelentés alapján ismét rej- vissza, hogy egyszerűen iggármester azonnali hatállyal tély marad, hogy vajon ho- norálja a testületi döntéseket.
leváltotta Bagita Juditot a gyan került a vízművek ilyen Talán arra is szolgál, hogy a
II,. Rákóczi Ferenc Alap- rossz gazdasági helyzetbe. testület belássa, a tényleges
iskola igazgatói tisztségé- Egyetlen figyelemre méltó átvilágítás nélkül csak a sötétből, pályázatot hirdetett. momentum azért akad: több- ben tapogatóznak és így szó
Az elmúlt napokban került ször is bizonygatja, hogy a sem lehet semmilyen felelőssor annak kiértékelésére, jelenlegi modell nem előnyös ségre vonásról.

Gútán
csillapodnak
a kedélyek?

melynek alapján szeptember
1-jétől PaeDr Kacz Jenő matematika-fizika szakos tanár
kerül az iskola élére. Kacz
Jenő a Nagyboldogasszony
Egyházi Alapiskolában és
Gimnáziumban kezdte pályafutását, ahol az iskola
igazgatóhelyettese lett. Innen került a Schola Gutaiensis magán-szakközépiskolába, ahol ugyancsak ebben a
pozícióban dolgozott. Diákjai rendszeresen részt vesznek és szép eredményeket
érnek el a különféle tanulmányi versenyeken, megmérettetéseken.

Nyitra megyében befejeződtek a Magyar Közösség Pártja járási konferenciái, amelyeken
eldőlt, hogy a megyéhez tartozó Komáromi, Érsekújvári, Vágsellyei, Nyitrai és Lévai járásban, illetve a 6. választási körzetnek számító Párkányi körzetben 25 képviselőjelöltet
állít. Az MKP Nyitrai Kerületi Tanácsa május 24-ei lévai ülésén a járási konferenciák
jelöltjei közül megyeelnöknek Farkas Iván jelenlegi megyei frakcióvezetőt jelölte.
A járási konferenciákon legetik. A jobboldali pártok mányzatnak, illetve megyeelmegválasztott 25 képvise- többsége feltehetően közös je- nöknek az általunk megkezlőjelölt jegyzéke még nem löltként Ján Greššót indítja, és dett utat kellene folytatnia,
végleges, mert az új pártsza- nagy valószínűséggel a Szlo- hiszen a jelenlegi választási
bályzat szerint a névsort a vák Nemzeti Pártnak (SNS) ciklusban komoly eredményekésőbbiekben majd az MKP és a Kereszténydemokrata ket értünk el. Köztudott, hogy
Országos Elnöksége végle- Pártnak (KDH) is lesz saját a mostani választási időszak
gesíti.
megyeelnök-jelöltje, továb- közepén a koalíció gyakorlatiA Nemesócsán megtartott bá független elnökjelöltek is lag szétesett, aminek hatására
járási konferencián a követ- harcba szállnak majd az elnö- az MKP megyei szinten előnyös helyzetbe került. Például
kező 8 képviselőjelölt került ki posztért.
fel a listára: Viola Miklós, A magyar párt Nyitra me- jelentős beruházásokat tudBecse Norbert, Horváth Ár- gyében a megyei választások tunk kiharcolni megyénk déli,
pád, Varga Péter, Földes Csa- kapcsán eddig csak a Most- magyarlakta járásai számára.
ba, Gyarmati Tihamér, Knirs Híd vegyes párttal folytatott Amikor három éven át megisImre, Orosz Örs. Közülük a előzetes megbeszéléseket, ám métlődött, hogy Nyitra megye
2013-ban megválasztott Be- ezek nem hivatalos tárgyalá- nagyon komoly, 11 millió eucse Norbert, Horváth Árpád, sok voltak, inkább csak elő- rót meghaladó többlettel zárta
Gyarmati Tihamér és Földes zetes egyeztetések. Néhány az évet, meghatároztuk, hogy
Csaba ismét felkerült a je- szlovák párttal is laza hely- melyek legyenek azok a stralöltlistára.
zetfelmérő
beszélgetéseket tégiai célkitűzések, amelyekre
Farkas Ivánt négy járásban folytatott az MKP, de nem többletforrást tudunk biztosíjelölték megyeelnöknek, s a zárható ki, hogy a jövőben ve- tani. Két évvel ezelőtt eldönjelöltségét a járási konferen- lük hivatalos tárgyalásokra is töttük, hogy a megyei utak
ciák is megerősítették. Ő ezt sor kerül.
burkolatának felújítására, vamegtisztelőnek tartja, és elfoEzekben a napokban már lamint szociális és egészséggadta a jelölést, amit az MKP
Országos Elnöksége véglege- megkezdődött az MKP Nyitra ügyi célokra költjük majd a
megyei választási kampány- többletpénzt. Az egészségügy
sít majd.
Nyitra megyében más pár- stratégiájának a kidolgozása. terén prioritásként tűztük ki a
tok részéről máris sok név Farkas Iván elmondta, remé- komáromi kórház belgyógyámerült fel lehetséges elnök- li, hogy mire a házelnök ki- szati pavilonjának felújítását.
jelöltként. Hivatalos elnök- hirdeti a megyei választások Szeretnék elérni, hogy még
jelöltnek számít a jelenlegi hivatalos időpontját, addigra ebben a választási ciklusban
megyefőnök, Milan Belica, a kampánystratégiájukat már elkezdődjön ez a nagyszabáakinek az óriásplakátjai már el is fogadják. Azzal párhu- sú beruházás, aminek a java
láthatók a közterületeken. zamosan az egyes választási része vélhetően már csak a
Vannak olyan elnökjelöltek körzetekben zajlik a választási következő ciklusban valósulhat meg – nyilatkozta Farkas
is, akiknek a nevét egyelőre programjuk összeállítása is.
„A
következő
megyei
önkorIván.
csak nem hivatalosan em-

Orosch János érsek vasárnap Komáromban szentelte pappá Sankó Szabolcs diakónust

Mário a nyár első áldozata

Komáromban egy 13 éves fiú a barátaival a Duna-partra indult. A szülőknek azt mondták, hogy focizni mennek. Mário
szülei azonban hamarosan szörnyű hírt kaptak, a fiuk belefulladt a Dunába.
A gyerekek előbb a folyó se- úszni, így azonnal elmerült.
kélyebb részén kezdtek ját- Szakemberek véleménye szeszani, miközben nem vették rint a fiú sokkot kapott, víz
észre, hogy egyre közelebb került a tüdejébe, ami azonkerülnek a sodráshoz. Ezen a nali fulladást okozott.
területen nem egyenletes a ta- A társai nem tudtak segíteni
laj, nagyon gyakoriak a sod- rajta, ráadásul ők is veszélyrás következtében kialakuló be kerültek. Szerencséjükre
örvények okozta mélyedé- egy közelben tartózkodó horsek. Márió egy ilyenbe lépett gász a segítségükre sietett, és
és feje fölött összecsaptak a őket sikerült kimentenia a
hullámok. Sajnos nem tudott vízből.

Vasárnap délután a komáromi Szent András-főtemplomban Orosch János érsek és a
környező papság részvételével ünnepi szentmisén avatták
pappá a nyékvárkonyi Sankó
Szabolcsot. Felvételeinken:
(balról) a nagyszombati érseknek tesz fogadalmat, (középen) paptársai áldják meg
a diakónust, illetve a felszentelt lelkiatya az érsekkel és a
komáromi kanok jr. vikáriussal, Kiss Róberttel együtt mutatja be a szentmisét.

Hatvan éve érettségiztek
Komáromban ünnepelte 60. érettségi találkozóját a volt érsekújvári
kereskedelmi iskola (Hospodárska
škola) magyar tagozatán 1957-ben
végzett első osztály. A találkozó hálaadó szentmisével vette kezdetét a
Szent Anna-kápolnában, ahol megemlékeztek az időközben elhunyt
diáktársakról, osztályfőnökükről
és tanáraikról. A szentmise után
átvonultak a Duna Panzióba, ahol
ünnepi ebéd mellett felelevenítették a diákéveket és közös emlékeiket. A szép délután négykor ért
véget.

2
Lángossütésben
a lakszakállasiak
verhetetlenek

Idén már ötödik alkalommal rendezték meg Szilason
a lángossütő fesztivált. Ez
a rendezvény falunap, illetve hazaváró is egyszerre,
ugyanis ilyenkor az 500 lelket
számláló községben nagyjából 1500-an is megfordulnak.
Kora délután már izzadtak a
zsíros tepsik fölött a versenyző hölgyek és sorra készültek
az aranybarna, ropogós lángosok. Nem volt könnyű dolga a
zsűrinek sem, nehezen döntöttek, de végül mégis megszületett az eredmény, miszerint a
legjobb lángos a lakszakállasi
NyugiLak csapatának konyhájából került ki. A második
helyen a Vöröskereszt szilasi
képviselői, a harmadik helyen
pedig a keszegfalvai Csipet
Csapat végzett.
Az esemény azonban még
nem ért véget, hiszen rendezvényen szabadtéri gyerekjátékok, illetve zenés programok
várták az érdeklődőket és természetesen hegyekben álló
finomságok, na meg lángos
minden mennyiségben.

Minden érettségiző diák
Toldi-kötettel gazdagodott

Öregdiákok köszöntése

Június 3-án, szombaton
a komáromi Ipari Szakközépiskola jeles rendezvénynek adott otthont.
Szalai Erika mérnök igazgatóhelyettes
szervezőmunkájának eredményeként 130 öregdiák vehette
át az iskola plakettjét, valamint az arany-, illetve
gyémántmatúra oklevelet.

Az idei Arany János-emlékév alkalmából, főhajtásként
Arany János páratlan alkotói munkássága előtt, Magyarország Kormányának jóvoltából a Kárpát-medence valamennyi érettségiző diákja egy díszes kivitelezésű, egyedi
kiadású Toldi-kötettel gazdagodik.

Vetter János mérnök iskolaigazgató üdvözlő ünnepi
beszédét az öregdiákok megemlékezései követték. Nosztalgiával és szeretettel emlékeztek az ötven, illetve hatvan
évvel ezelőtti alma materre, a
tanításra, tanáraikra és végül,
de nem utolsósorban felelevenedtek a régi diákcsínyek is. A
rendezvényt az iskola tanulóinak kultúrműsora tette színesebbé.
Az ünnepélyes megemlékezés után baráti beszélgetésekkel tarkított, meghitt hangulatú állófogadás következett.
A komáromi Ipari Szakközépiskolában évente hagyományosan
megemlékeznek az ötven, illetve hatvan éve érettségizett öregdiákjaikról. Ennek a szép hagyománynak a szellemében nyílik ki
minden év júniusának első szombatján az iskola kapuja, megállítva a szárnyaló időt, felidézve az ifjúság, a diákélet csodaszép
pillanatait.
PaedDr. Tóth Katalin

Állatkínzó rendőrkézen

Csütörtökön egy naszvadi ház udvarán a szomszédok kutyák
hangos nyöszörgésére lettek figyelmesek. Riasztották a rendőröket, akik már csak három kutyatetemet és egy sebesült, 5
éves kutyát találták a helyszínen. A megnyúzott kutyák 6 és 12
hónap közöttiek voltak. A rendőrök értesítették az állatorvost.
A kutyákat felboncolják, ennek során állapítják meg, mi okozta a pusztulásukat. Az ügy kapcsán kihallgattak egy 21 éves
fiatalembert, akit az állatok elpusztításával gyanúsítanak. Ha
bebizonyosodik, hogy kegyetlenkedett a kutyákkal, állatkínzás
miatt egytől öt évig terjedő büntetésre számíthat.

Értékelték a Kárpát-medencei
Életmese-pályázatot

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete által kilenc évvel ezelőtt indított felhívásra szülőkről, nagyszülőkről,
dédszülőkről szóló igaz történeteket várnak minden évben, a
beérkezett pályaműveket pedig kötetbe szerkesztik. Múlt héten pénteken átadták a Kárpát-medencei Életmese-pályázat
díjait a Parlamentben.
Fülöp Attila, az Emberi Erőfor- len, ezért a kormány az elmúlt
rások Minisztériumának egy- hét évben számos intézkedést
házi, nemzetiségi és civil tár- hozott a családpolitika terén.
sadalmi kapcsolatokért felelős Ezek az intézkedések azonban
helyettes államtitkára felszólalá- nem sokat érnek a polgárok és
sában úgy fogalmazott, a pálya- a civil szféra támogatása nélkül
művek azt üzenik, hogy a család – emelte ki a helyettes államegész életen át tartó értéket és titkár.
erőt ad.
Idén a 15-33 évesek korcso– Családok nélkül a társada- portjában a marcelházai Kacz
lom fejlődése elképzelhetet- Mária nyerte az első díjat.

A költő egyik legismertebb
műve generációknak mutatott
példát tisztességből, küzdésből, újrakezdésből. Most a tanulmányait friss érettségivel
megpecsételő ifjú nemzedék
részesül ezen ajándékban.
Arany elbeszélő költeményét
a Méry Ratio kiadásában Jankovics Marcell filmrendező,
művelődéstörténész „arany”
illusztrációi díszítik.
A Felvidéken a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét
érte az a megtisztelő feladat,

Életmentőket várnak!

A komáromi kórházban
óriási szükség van az összes vércsoportra.
Minden hétfőn és pénteken reggel 7 órától
11 óráig lehet vért adni.

hogy Magyarország Kormányának ajándékát eljuttathatja
a közel 1 800 érettségiző magyar diákhoz.

Arany János
A hivatalos átadáson május
26-án a komáromi Selye János
Gimnázium végzősei Jókai Tibortól, az SZMPSZ elnökétől
vehették át Arany János Toldijának legújabb kiadását, mely
minden végzős magyar középiskolás könyvespolcának dísze
lehet.
Jókai Tibor
elnök, SZMPSZ

Ötlet, lendület, értékalkotás
címmel nyílt kiállítás
a komáromi
Limes Galériában

Május 31-én egy nagyon érdekes kiállítás nyílt a Limes Galériában a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola diákjainak és tanárainak rajzaiból. Az iskola képzőművészeti
szakának növendékei öt év után (az iskola 2013-ban alakult)
mutatkoznak be a nagyközönségnek. A nagyszámú közönség
előtt PhDr. Farkas Veronika művészettörténész, a galéria
igazgatónője üdvözölte a tárlat látogatóit, majd az iskola
nevében Rancsó Andrea igazgatónő és Czafrangó Sylvia, az
iskola alapítója szólt a közönséghez. „A 2013-ban alakult
művészeti alapiskolánk 11 rajztanára és 350 ifjú tehetsége mutatkozik be, akik számára ez a bemutatkozás jelenti
művészeti pályájuk kezdetét. Külön öröm számunkra, hogy
ilyen nívós helyszínen, a Limes Galériában kerül sor erre a
kiállításra. Ennek ötletgazdája Csémy Éva volt, aki a szőgyéni, gútai és udvardi ifjú tehetségeket oktatja.” A kiállításon
festmények, grafikák, tusrajzok, textilképek, kivétel nélkül
szinte minden technika és műfaj képviselve van.
Dr. Bende István * Krüger Viktor felvételei

Az adószabadság napja

Idén június 5-én volt az adószabadság napja. Az átlagjövedelemmel bíró magánszemély a tegnapi napig – 2017-ben 155
napig – képletesen az államkasszának dolgozott, mától pedig
keresetével saját, illetve családja büdzséjét gyarapítja. Másképp
fogalmazva: 2017-ben bruttó bére minden megkeresett eurójából 43 centet az államkasszába kell befizetnie, 57 centtel maga
gazdálkodhat. Amennyiben a szuperbruttó bért vesszük górcső
alá, az arány érezhetően eltolódik az adóterhek irányába. Ilyen
viszonylatban a szuperbruttó bér 47 százalékát juttatja az államkasszába, s csupán annak 53 százalékával gazdálkodhat.
Tekintsünk vissza, hogyan alakult mindez a közelmúltban. Tavaly a munkavállaló a naptári év 154. napjáig fizette képletesen jövedelmét az államkasszába, 2015-ben az év 153. napjáig,
míg 2014-ben a naptári év 152. napjáig. Vagyis: évente egy-egy
nappal tolódik el az adószabadság napja az adóterhek irányába.
Lassan de folyamatosan növekednek az adóterhek, csökken a
pénztárcában maradó rész aránya. Ez mindenképpen tartós folyamatnak tűnik, hiszen az utóbbi négy évben hasonlóan alakult
a folyamat polgárokra nézve kedvezőtlen dinamikája.
Ha hosszabb időre tekintünk vissza, azt látjuk, hogy korábban
mélyebb kilengések voltak, amelyeket a gazdasági válság be
gyűrűzése is alaposan befolyásolt. 2013-ban június 3-án, 2012ben június 1-jén, 2011-ben június 3-án, 2010-ben június 7-én,
2009-ben június 3-án, míg a válság kitörése előtt, 2008-ban május 22-én, 2007-ben május 25-én, 2006-ban pedig június 1-jén
volt az adószabadság napja. Közvetlenül a válság előtt tehát keresetünk jóval kisebb hányadát „adományoztuk” az államkas�szának, mint manapság. Az aktuális tendenciát látva nem lehetünk optimisták. Aki azt gondolta, hamarosan visszaköszönhet a
válság előtti időszak, csalódni fog. Ráadásul a helyzet folyamatosan romlik. Lassan bár, de egyre inkább kitolódik az adószabadság napja. A polgárok számára ez egyáltalán nem kedvező
jelzés, hiszen azt mutatja: adóterheik egyre inkább növekednek.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Monstre koncert vendégekkel!

Június 24-én a komáromi sportcsarnokban lép fel
a „legmagyarabb” rockzenekar.
Vendégként szerepel a Sipos Dávid, Vadkerti Imre és Zsapka Péter alkotta trió.
A hangverseny védnöke:
Stubendek László, Komárom polgármestere

Generációk nagytalálkozója
a komáromi Selye János Gimnáziumban

A halálba meneteltek

Kétezerhétszáz ember indult
Komáromból az ismeretlen
felé. Nagymamák, nagyapák,
édesanyák, testvérek, beteg
és öreg emberek. A fiatalabb
férfiak muszkaföldön ásták
a tankcsapdákat. Azt mondták, munkára viszik őket is.
Több, mint kétharmaduk
soha sem jött vissza, a koncentrációs táborok gázkamráiban végezték. Vasárnap
rájuk emlékezett a komáromi zsidóság – őseikre, hőseikre. Egyre kevesebben
vannak, akik végigjárták a
poklok poklát, de mindan�nyian tudjuk, hogy egy valamit nem szabad: Felejteni!
A vasárnapi, zsidó temetőben megtartott megemlékezés után – amelyen részt
vett Stubendek László és
Basternák Ildikó, Komárom
és Ógyalla polgármesterei,
Fazekas László református
püspök és más vendégek – a
Duna partján leleplezték az
emlékezés kövét. Hetvenhárom évvel ezelőtt itt zavarták
a Dunába a meztelenre vetkőztetett áldozataikat, majd
lőtték a jég alá az akkori
pribékek. Karácsony szentestéjén további 14 embert
lőttek az Apáli holtág jege
alá a nyilasok, közöttük azt
a katonatisztet is, aki rájuk
szólt, hogy „a fronton legyetek nagyfiúk”...

A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium igazgatósága
június 3-án, szombaton tartotta a Komáromi Bencés Gimnázium, valamint a Király püspök utcai épületben később különböző neveken működő utódiskolák és a Pedagógiai Iskola
volt diákjai, valamint huzamosabb ideig itt tanító tanárai számára a XIII. Nagytalálkozót.
A nagytalálkozó egyre több
egykori diákot vonz iskolánkba. A résztvevők már egy órával a kezdés előtt elkezdtek
gyülekezni a folyosókon, osztálytermekben. Az ünnepség
10 órakor vette kezdetét, amikor Farkasné dr. Bartakovics
Adrianna, a rendezvény háziasszonya üdvözölte a megjelenteket. Ezután a Selye János
Gimnázium diákjainak műsora
következett Elindultam szép
hazámból címmel, majd Langschadl István mérnök, a Baráti
Kör elnöke és Andruskó Imre,
a Selye János Gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelent
több mint 200 résztvevőt. Idén
sem maradt el a már hagyományos áldás: Nagy Zsolt komáromi református lelkész áldotta
meg az egybegyűlteket.
A nagytalálkozó fő programpontja a matúraemléklapok átadása volt.
Rubinmatúra
emléklapot
kaptak a Bencés Gimnáziumban 1942-ben – hetvenöt évvel
ezelőtt – érettségizett tanulók,
akiknek nevében dr. Pákh Tibor vette át az okleveleket.
Gránitmatúra
emléklapot
kapott a Bencés Gimnáziumba 1944-ig járt, majd 1947-ben
– hetven évvel ezelőtt – más
gimnáziumban
érettségizett
Bakonyi István.
Vasmatúra emléklapot kaptak az 1952-ben – 65 évvel
ezelőtt – érettségizett tanulók:
A osztály: Benkő Ede, Dávid László, Galambos Lídia,
Kálmán Zsuzsa, Király Béla,
Kulacs Gertrúd, Lelkes Ilona,
Orémusz Endre, Simon László,
Szépe Erzsébet, Varga László,
Takács András;
B osztály: Csurgó Dezső, Kurucz Gizella, Molnár Mária,
Niszler György, Szemes Endre,
Székely István és Szuri Erzsébet.
Gyémántmatúra
emléklapot kaptak az 1957-ben – 60
évvel ezelőtt – érettségizett

tanulók: A osztály: Árgyusi
Mária, Botka Katalin, Bucsek
Edit, Czirók Erzsébet, Csörgei
Ilona, Dékány Margit, Elek
Zsuzsanna, Eöllős Márta, Farkas Márta, Fekete Izabella,
Horony Jozefína, Jánosy Éva,
Juhász Teréz, Kalmár Izabella,
Lajos Katalin, Markovics Mária, Molnár Anna, Puzsér Edit,
Szabó Erzsébet, Szántó Margit,
Szideridu Anasztázia, Takács
Zsuzsanna, Tóth Erzsébet,
Zámbó Aranka;
B osztály: Bastrnák Tibor, Bulajcsik András, Czilling Miklós, Horváth István, Hölgye
Zoltán, Ivanics Viktor, Iván
Imre, Kinczer József, Molnár
Adolf, Németh Pál és Szabó
György
Gyémántmatúra emléklapot
kaptak a Pedagógiai Iskola
1957-ban érettségizett tanulói is: Ambrus Rozália, Ágh
Erzsébet, Bojtos Éva, Bukor
Magdolna, Csicsai Zsuzsanna,
Csomor Gabriella, Dulay Ilona,
Fábik Mária, Forgács Erzsébet,
Fónad Lujza, Gáspár Ilona, Hegedűs Irén, Hegedűs Valéria,
Hrubják Adél, Imre Ilona, Jankulár Ilona, Kaszás Ilona, Máté
Mária, Mészáros Jolán, Morvay
Katalin, Németh Margit, Orbán
Mária, Pollák Piroska, Puskár
Éva, Rajj Magdolna, Rózsa
Piroska, Sidó Katalin, Sulek
Mária, Tarkányi Klára, Tóth
Izabella, Tóth Lenke, Vámos
Piroska, Vizi Etel és Zirkelbach
Zsuzsanna.
Aranymatúra
emléklapot
kaptak az 1967-ben – 50 évvel
ezelőtt – érettségizett tanulók:
A osztály: Adamec Mária, Bajkay Etel, Budai László, Buday
Katalin, Döme Imre, Hollósi Erzsébet, Kerekes Zoltán,
Kinczer Jiřina, Kocsis Éva,
Kuszala Katalin, Laky László,
Lengyel Júlia, Nátek István,
Pastyřík Sarolta, Podbehly Erzsébet, Szolik Ilona, Takács
Éva, Tóth László, Vrábel Sándor;

B osztály: Alföldi Károly, Bese
Gizella, Bures Éva, Goda Zsuzsanna, Gyurcsis Imre, Kalácska József, Komlóssy Judit,
Koncz Ilona, Kürthy Erzsébet,
Lengyel Eduárd, Marosi Mária, Matusek Erzsébet, Matyus
Éva, Molnár Sándor, Nagy
Jenő, Nagy Mária, Saláth János, Siposs Jenő, Skulecz Zsuzsa, Szabó Irén, Szenczi Jenő,
Vajlik Imre, Varga Vince, Weiller Imre, Zachar László, Zsemlye Károly;
C osztály: Beke Mária, Bese
Amália, Bóna Jolán, Botka
Irén, Dombi Zsuzsanna, Dombóváry Márta, Csütörtöky Mária, Fördős Gabriella, Galambos Edit, Görföl Mária, Holló
Erzsébet, Jankovics Anna,
Kiss Erzsébet, Kovács Anna,
Kürthy Edit, Molnár Gizella,
Mórocz Erzsébet, Nagy Erzsébet, Ollé Anna, Papp Katalin,
Petrás Márta, Rácz Edit, Sándor Terézia, Szlatky Szerén,
Szénássy Zsuzsanna, Szekeres
Katalin, Takács Irén, Töltéssy
Ilona, Varga Mária és Vendégh
Ilona.
A matúraemléklapokat többek között Langschadl István
mérnök, az öregdiákok elnö-

3

ke, Oláhné Domonkos Ilona
és Konczer Veronika tanárnők
adták át. A nagytalálkozó hagyományos programpontja az
oklevelesek „üzenete”. Minden
évfolyam egy-egy képviselője
szólt a megjelentekhez – vis�szaemlékezve diákéveikre, tanáraikra, itt töltött éveikre.
Idén először az ifjabb öregdiák-nemzedék is tiszteletét
tette: az „ezüstmatúrások” – a
huszonöt évvel ezelőtt érettségizettek – egy magyar zászlót
ajándékoztak az iskolának.
A nagytalálkozó a délelőtti ünnepséggel azonban nem ért véget. Délután különböző érettségi találkozók zajlottak az
osztályokban, és idén – három
év után – újra sikerült a Baráti
Kör rendezvényét összekötni az ifjabb öregdiákokéval: a
Generációk találkozója színes
sportlehetőségekkel várta a nálunk érettségizetteket.
A nagytalálkozóról fényképes
beszámolót olvashatnak a Komárom Öregdiák hírlevél 51.
számában, amely június végén
jelenik meg, és az iskola titkárságán térítésmentesen átvehető.
Fehér Erzsébet

2. Gútai Kattancsfesztivál

Töltsön egy vidám családi napot a festői gútai szabadidőparkban június 24-én, amikor a speciális paprikás
keltkalács, a kattancs készítőinek versenyére is sor kerül. A szervezők meglepetésként generációs találkozót
is terveznek, a szórakozásról pedig a Pódium Színpad,
a héttagú Golddies zenekar, Danics Dóra és a Tribute
Mokka Band gondoskodik.

Iskolán kívül is van (német) élet, sőt!
Május utolsó hetében a komáromi Selye János Gimnázium közel 100 diákja és négy némettanára útra kelt, hogy egy kicsit gyakorolja a nyelvet az iskolán kívül is. Az időnk szép volt, a kedvünk jó, a buszunk kényelmes, az érdeklődésünk pedig határtalan. Az
egynapos út megállói közé tartozott Ausztria Burgenland és Alsó-Ausztria tartományának három települése: Kittsee, Carnuntum
és Parndorf. Az első két helyszínen a csapat felváltva vett részt a vezetésen, majd Parndorfban „lazítottunk”.
Kittsee-ben az utunk a Hauswirth csokoládégyárba vezetett.
Idősebb Franz Hauswirth 1949ben a bécsi Gablenz utcában
nyitotta meg cukrászdáját, a
mai Hauswirth vállalat elődjét.
A 60-as évek elején helyezte át
a termelést szülőfalujába, a burgenlandi Kittsee-be, ahol mi is
tanúi lehettünk, hogyan is zajlik
a csokigyártás. Idővel ugyanis
a klasszikus cukrásztermékek
mellett csokoládéfigurák gyártásába kezdtek, majd később
a csokoládégyártás egyre nagyobb teret nyert, míg a hagyo-

mányos értelemben vett cukrászat folyamatosan veszített
jelentőségéből, végül teljesen
meg is szűnt. Ma a Hauswirth
vállalat Ausztria legnagyobb
szezonális csokitermék-előállítója lett, hiszen húsvét és karácsony előtt felgyorsul a gyártás,
a csokinyulak és -mikulások pedig alig várják, hogy eljussanak
kis (vagy nagy) gazdáikhoz. Az
idegenvezető magyarázatából
megtudtuk, hogy évente közel
kétezer tonna csokoládét gyártanak, és ennek 60%-a Ausztriában marad, ott értékesítik, míg a

fennmaradó 40%-ot exportálják
az EU államaiba, de Kanadába,
Ausztráliába és Kínába is. 2006
óta már a harmadik generáció,
Roman és Peter Hauswirth vezeti a céget. A gyár felfedezése
után lehetőségünk nyílt megkóstolni is a finomságokat, illetve vásárolhattunk is belőlük –
így is terjesztve itthon az üzem
jó hírét.
Carnuntumban vártak kis csapatunkra a római korból származó
romok, hiszen az itt álló település egykor a Római Birodalom
Pannonia, majd Pannonia su-

perior provinciájának fővárosa,
katonai tábor és polgárváros
volt az ókorban. A markomann
háborúk idején, a 171 és 173
közötti években Marcus Aurelius főhadiszállása is volt, aki
itt írta Elmélkedések c. művének egy részét. A polgárváros
romjainál (Antik Stadtviertel)
létesítettek egy szabadtéri múzeumot
(Freilichtsmuseum),
amelyet két vezető segítségével
barangolhattunk be. A Carnuntum Régészeti Park helyreállított és eredeti maradványokat
is tartalmaz az egykor virágzó
és stratégiai fontossággal bíró
római településből. Meglehetősen nagy területen találhatók
itt a látnivalók, a lenyűgöző
romok egy helyreállított és teljesen felújított épület körül hevernek. Az épületben kiállításon
mutatják be, hogy milyen volt
az élet a római korban. A hely
nevezetes arról, hogy a lehető
legélethűbben ismerteti meg a
látogatókkal a rómaiak 4. századi mindennapjait.
A harmadik megálló Parndorf
volt. A település fontos közlekedési csomópont, összeköti

nemcsak a vasútvonalakat, hanem a szlovákiai (A6) és a magyarországi (A4) autópályák
is a közelében haladnak el.
1920-ig Moson vármegyéhez
tartozott, és csak a trianoni békediktátum után lett Ausztria,
azon belül is Burgenland része.
Neve mára a Designer Outlet
Center révén vált ismertté, hiszen nagyon sokan járnak ide
bevásárolni a környékről. Közel van Bécs, Magyarország
és Szlovákia is, az árak pedig
sokszor jobbak, mint máshol.
A diákok kipróbálhatták itt is
némettudásukat, társaloghat-

tak, kérdezhettek, rendelhettek
a tanult nyelven. Örömmel
mesélték másnap, hogy milyen
sikereik voltak alkalomadtán.
Este érkeztünk haza. Kicsit
fáradtan, de lelkesen, elégedetten, jókedvűen, mosolygósan,
és reméljük eltökélten, belátva azt, hogy érdemes még nagyobb hangsúlyt fektetni egy
szomszédos ország nyelvének
minél magasabb szintű elsajátítására, hátha ez által a nyelv
által nyílnak majd ki kapuk
előttünk.
Danczi Annamária,
némettanár
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Növényvédelem

Aggódó varázsló

Mi vár ránk a kiskertben?

Minden figyelmeztetés ellenére sok helyütt csonkig rágta
az élősövényeket a puszpángmoly. Másutt az élősövényt
a növény megmentése érdekében alaposan megnyirbálják, szinte a főtörzsekig.
Ez lényegében csak egyetlen

célt szolgál, a tulajdonos hamarabb észreveszi, ha megjelennek az apró kis hernyók.
Mivel évente 3 nemzedéket
nevel ki, azaz háromszor rajzik a lepkéje, a korábbi megállapításokkal
ellentétben
akár 5-6 alkalommal is alapos
permetezéssel tudjuk csak
megelőzni a terjedését. Azért
is szükséges ez, mert karbantartott sövényünkre áttelepülhetnek a szomszéd bokrairól is a lepkék, amelyek egy
újabb generációhoz rakják le
a petéiket. A kerti károkat az
abból kikelt hernyók okozzák.
A fejlett hernyók gyorsan lerágják a kis leveleket, gyakran a teljes levéllemezt.
Kiskerti körülmények között
általában elegendő a fertőzött
növényi részek azonnali eltávolítása és megsemmisítése.
Az év folyamán többször is
vizsgálni kell a növényeket,

mert egészen őszig fertőzhet
a faj. A védekezés persze korántsem ilyen egyszerű. Szinte nincs is megfelelő permetszer, csak többféle használata
lehet eredményes.
Azok a növényvédő mérnökök, akik rendelkeznek erős
mérgek használatára vonatkozó
engedéllyel, be
tudják szerezni a
difebenzuron-hatóanyagú vegyszereket vagy a
Decis Mega 50
EW készítményt,
amelyek hatékonyak a védekezésben.
Súlyos fertőzésnél a deltametrin-hatóanyagú
Decis, a cipermetrin-hatóanyagú Ciperkil, az acetamiprid-hatóanyagú Mospilan,
Gazelle, Spilan, a metoxifenoxid-hatóanyagú Runner és
a diflubenzuron-hatóanyagú
Dimilin rovarölő szerek hatásosak a rágó szájszervű hernyók ellen. A rovarölő szerek
elsősorban a fiatal lárvák ellen
ajánlottak.
Bár sokan tavasszal letudják a
kiskertekben az ültetést, valójában az igazi kertészeknek a
nyár közepe még sok lehetőséget tartogat. Ilyenkor kerül
sor ugyanis a másodvetésekre, ami őszre, de még télre is
elláthat minket zöldségekkel.
Az első feladat a jó magágy
előkészítése, ami különösen
fontos a nyári időszakban,
hiszen ilyenkor gyorsabban
kiszáradhat a talaj felszíne.
A még júliusban is vethető

növények közül a sor elejére
kívánkozik a zöldbab, amely
néphagyomány szerint Anna
napig, azaz július 26-ig ültethető. A zöldbab elviseli az
árnyékosabb helyeket is, amit
célszerű kihasználni, hiszen
ezeken a helyeken a talaj nedvességtartalma is könnyebben
megőrizhető.
Az őszi káposztafélékkel is
érdemes próbálkozni. Fejeskáposztával, kelkáposztával és karalábéval is érdemes
kísérletezni, ezek ugyanis
őszre még szépen beérhetnek.
Sőt mi több, július első felében a rövidebb tenyészidejű
sárgarépa, uborka és fejessaláta is vethető. Ekkor van a fő
vetési ideje a bimbóskelnek és
a póréhagymának is, de brokkolit is vethetünk még júliusban. A két első zöldség télálló,
ezért kiváló vitaminforrása lehet az egész családnak a zord,
fagyos téli időszakban is.
Kevesen tudják, hogy a nyár
közeledtével ajánlatos fáink,
bokraink,
dísznövényeink
utólagos tápanyagellátásával
is foglalkozni.
A lombhullató fák főként június elején vagy közepén igénylik tápanyagukat, majd pedig
július közepe és augusztus
közepe között, hogy ismét növekedésnek induljanak. Később már ne trágyázzuk őket.
A lombhullató fákat először
áprilisban trágyáztuk (az éves
szükséglet 55%-ával), másodszor pedig júniusban (45%).
Gyümölcsfák és rózsák esetén ezek az értékek némileg
eltérnek: 50/50, illetve 60/40
a helyes megoszlás.
–la–

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

humor-csokor

– Te, a szöszi titkárnőddel már szeretkeztél?
– Persze, de a feleségem jobb!
– Nekem mondod?
A székely egyszer dühbe jön, és csúnyán elveri
az anyósát. Az asszony persze szalad a rendőrségre, és feljelenti.
– Hogy merte megütni az anyósát?– förmed rá a
rendőr. – Nem tudja, hogy büntetni csak a hatóságnak van joga?
– Én nem bánom – feleli a székely. – Itt a botom,
üsse akkor maga!
Találós kérdés
– Miért zsíros a tej?
– ???
– Hogy ne nyikorogjon a tehén fejés közben.
Gazsi örömmel hallja, hogy a fejlett nyugati országokban már csak heti egy napot kell dolgozni. Kiutazik hát Németországba, s ott ez az első
kérdése:
–Tessen már mondani, igaz, hogy itt csak heti egy
napot kell dolgozni?
– Igen, mégpedig a hét közepén, szerdán.
– És tessék mondani: minden szerdán?

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

fűkaszák 99 €-tól

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Engedjen be új dolgokat
az életébe! Ehhez először meg kell szabadulnia a feleslegessé
vált régi kacatoktól, és ha belső változásokat is szeretne megélni, akkor a régi lelki mintákhoz sem szabad tovább ragaszkodnia. Ne féljen a változásoktól!
HALAK (február 21. – március 20.) Kivételesen nehezen fejezi ki érzelmeit és ez összezavarhatja kedvesét, hiszen ezzel
különben nem szokott gondja lenni. Ám ha odafigyel, és apró
gesztusokkal tudatja vele, hogy milyen sokat jelent önnek, elkerülhetőek lesznek a félreértések. Próbáljanak egy kötetlen estét
szervezni barátaikkal.
KOS (március 21 – április 20.) Kíváncsisága felélénkül, új
dolgokat szeretne tanulni. A szellemileg serkentő helyek, események, beszélgetések és élmények izgalmas gondolatokat ébreszthetnek önben, amelyeket szívesen megoszt barátaival is,
akik újra csodálni fogják, milyen magasan tud szárnyalni, ha
egyszer beindul.
BIKA (április 21. – május 20.) Családja számára nem magától értetődő, hogy elismerjék és elfogadják az ön akaratát.
Talán csak azon múlik, hogyan fogalmaz. Éreztesse velük,
hogy milyen fontos ez a kérdés önnek és azt is, hogy odafigyel mások érdekeire is. Mivel igaza van, engedni fognak
akaratának.

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

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Segíteni és védelmezni akar
másokat. Ha nem játssza meg az erkölcscsőszt, valóban sokat
tehet. Párkapcsolatában úgy érezheti, hogy elkötelezettsége kicsit egyéni szükségleteinek rovására ment. Ha önként vállalta
ezt, ne vesse partnere szemére, de tegyen róla, hogy kevesebb
teher legyen a vállán.
RÁK (június 22. – július 22.) Vannak problémák, amelyek
megoldását nem lehet erőszakkal kikényszeríteni, viszont
pár békülékeny szó csodát tehet. Bármilyen fontos is önnek
a döntés, próbáljon távolságot tartani a problémától! Most az
ön hozzáállásán múlik, milyen irányba haladnak tovább az események.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Óvakodjon attól,
hogy idealizálja és az egekig magasztalja párját. A magas elvárások óriási terhet jelenthetnek neki és előfordulhat, hogy
nem próbálja meg lerombolni az ön illúzióit, hanem inkább
más módon szabadul meg a nyomástól, akár úgy, hogy kilép
a kapcsolatból.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha azt akarja, hogy
a saját akarata érvényesüljön, kénytelen lesz kis dolgokban
engedékenynek lenni. Partnerének csupán arra van szüksége, hogy érezze, figyelembe veszi az ő igényeit is. Így
mindketten elégedettek lehetnek és csodálatos, szerelmes
napokat tölthetnek együtt.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten hajlamos lehet a hirtelenkedésre és lobbanékonyságra, ezért utazás vagy vezetés közben legyen rendkívül óvatos. Ne engedje,
hogy agya „automata módban” fusson, figyeljen oda mindenre,
amit tesz. Ez a felfokozottság gondolatai közlésében is megmutatkozhat.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Annyi az energiája,
hogy alig bír magával. Szerelme is meglepődve tapasztalja,
hogy a megszokottnál is élénkebb és sziporkázóbb. Az egyetlen nézeteltérés a szabadság és birtoklás mindig újra vis�szatérő problémájából adódhat. A menekülés helyett inkább
élvezze kedvese ragaszkodását.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ügyeljen rá, hogy
változatosság iránti igénye ne keltsen felesleges stresszt környezetében. Nem mindenki igényli és főleg nem mindenki
képes elviselni az állandó újításokat. Különösen az extravagáns dolgok iránti igényét nehéz elfogadni az önhöz közel
állóknak.
BAK (december 22. – január 20.) Hajlamos rá, hogy fölénye
megtartása érdekében újra a régi jól bevált módszerhez folyamodjon és rákényszeríti partnerét, hogy vétsen az ön által felállított szabályok ellen, azután pedig bűntudatot ébreszt benne
emiatt. Meddig játssza még ezt a kegyetlen játékot? Pedig a
szíve tele van jósággal!
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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
* Krizantémpalánta eladó Cserháton. Tel.: 0902 302 742, 0914 224
677.
* Bérelnék kétszobás berendezett
lakást – házat Komárom, Párkány
vagy Ógyalla térségében. Tel.: 0915
257 313.

Eladó régi családi
ház 16 áras telken
Naszvadon megbízható,
fizetőképes vevőnek.
Tel.: 035/7692 028.

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 17-től 23-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 12.30
Gyilkos sorok (amer.),
13.35
Doktor
House
(amer.), 14.35 Doc Holly
wood (amer.), 16.45 Meg
tört szívek (török), 18.00
Tények, 18.55 Így neveld
a sárkányodat! 2 (amer.),
21.00 Csak tudnám, hogy
csinálja
(amer.),
23.00
Sasszem
(amer.-német),
1.30 Psych (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 11.55
Fit t Má n ia , 12.25 Au
tog ram, 13.50 Ér i ntés
(amer.), 16.0 0 A z utol
só Mi m ic (amer.), 18.0 0
Hí radó, 18.50 Eg y perc
és nyersz!, 20.0 0 Ku
t ya h ideg (amer.), 22.20
Ha rcba n élve (amer.), 0.20
Kapcsolat (amer.)

RTL II

11.00 Érintés (amer.), 12.50
Step Up – All In (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
19.00 CSI: Miami hely
színelők (amer.), 20.00 Az
Arqo-akció (amer.), 22.15
Éberség (amer.), 23.50 Az
Arqo-akció (amer.)

M2

11.05 A z If jú Robin Hood
kalandjai, 12.50 Babar és
Badou kalandjai, 13.15
Nils Holgersson csodála
tos ut azása a vadludak kal,
14.05 Digby, a tinsárkány,
15.00 Peppa malac, 17.05
Jake és Sohaország kaló 
zai, 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. 2 0
M a g y a r k r ó n i k a , 14. 55
Me z t el e n d i plo m a t a (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 . 30 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
Ne m f é r e k a b ő r ö d b e
(a m e r.), 2 2 .10 14 ó r a
(a m e r.), 2 3.45 A h a r c m e 
z ő h í r n ö ke i (a m e r.)

Duna World

11.35 Helyet a z öregek nek
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.45 Ha ng
v illa , 15.20 Hog y volt?,
17.20 Csalá d-ba r át , 18.55
Térké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 M i ndenből eg y va n ,
21.35 Mag ya ror szág szé 
pe, 22.05 A Bag i Na csa
Show, 23.0 0 Tót h Já nos
(mag ya r)

Pozsony 1

11.50 A szerencse virága,
12.40 Egy lépés a men�
nyország, 14.40 A stadion
őrültjei (francia), 16.15
Mit tudom én, 17.55 Út
talan utakon, 18.30 Építs
házat, ültess fát!, 19.00
Híradó, 20.25 A test titkai,
21.20 Talkshow, 22.15 Ta
tort (német), 23.45 Egy lé
pés a mennyország

Pozsony 2

11.20 Bajnokok Ligája
magazin, 15.00 Atlétika,
16.55 Labdarúgás, 19.05
Motorsport, 20.05 Hírek,
20.15 Őrangyalok, 20.45
Én szeretlek, te szeretsz
(amer.), 22.30 A híd (dánsvéd), 23.30 Egy nap

Markíza tv

8.05 Madagaszkár ping
vinjei (amer.), 12.00 A
kék lagúna (amer.), 14.00
Deeds úr (amer.), 16.10
Miről álmodik a lány?
(amer.), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Szemfény vesztők (amer.),
22.40 Drágán add az éle
ted (amer.)

JOJ TV

10.00
Defektes
derbi
(amer.), 12.10 Hobbitok
(amer.), 15.20 Építkezünk,
javítgatunk, 16.00 Senki
sem tökéletes, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Kirá
lyi éjszaka (angol), 22.55
Szerelem és más drogok
(amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél
után, 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, 9.20
Miller család (a mer.),
13.35
Gy il kos
sorok
(a mer.),
14.40
Dok tor
House (mag ya r), 15.40
Nag y du r ra nás (a mer.),
17.25 R ipost, 18.0 0 Té 
nyek , 18.55 Ja mes Bond
(a mer.), 21.50 Üveg t ig r is
(mag ya r), 0.15 D rága papa
(a mer.), 2.30 Ha z udj, ha
t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.05 A
Muzsikatévé
bemutatja,
13.40 XXI. század, 14.45
Egy rém modern család
(amer.), 15.15 Viharzóna
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55 A
karate kölyök (amer.-kí
nai), 22.45 Az igazság ára
(amer.), 1.10 Dés László
portré

RTL II

9.50 Step Up – All In
(amer.), 12.00 Segítség,
bajban vagyok!, 17.00 Cse
rebere szerencse (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszí
nelők (amer.), 20.00 Min
den végzet nehéz (amer.),
22.25 Megőrjít a csaj
(amer.), 0.10 Minden vég
zet nehéz (amer.)

M2

12.50 Babar és Badou ka
landjai, 13.15 Nils Hol
gersson csodálatos utazá
sa a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.05 Jack és
Sohaország kalózai, 17.30
Aladdin, 18.15 Misi mókus
kalandjai, 19.25 Eperke
és barátai, 20.15 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.10 A titok zatos szere
tő (amer.), 23.40 Bosszú
(amer.), 1.15 Film klub

M1

HÉTFŐ

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Hír
adó, 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 Hír
adó, 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 há
rom arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Té
nyek, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 22.00
Póke mber 3 (amer.), 1.00 Bű
nös 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!,
22.00 Született szobalányok
(amer.), 23.00 Telenovella
(amer.), 23.30 Lángoló Chi
cago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.50 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 Buda
pest, 20.45 Barátok közt,
21.20 Dr. Csont (amer.),
22.25 Gyertek át!, 0.05 Re
volution (amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társa
sága (amer.), 12.50 Segít
ség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 16.25 Ízek
szerelmese, 17.25 Segít
ség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 23.00 Ba
rátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
A Gyűszűnyi erdő lakói,
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 Rú zs és selyem,
13.40 Soha nem késő
(olasz), 15.25 Jel mezbál
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.30
Miss Fisher rejtélyes ese 
tei (ausz t rál), 19.30 Ma
g ya rország szépe, 21.45
K á r t yavá r (a mer.), 22.45
Ta xisof őr (a mer.)

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.15 Zor
ro
(kolu mbiai),
15.00
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.50 A múlt ár
nyékában (szlovák), 16.55
Don Mat teo (olasz), 18.35
Rex felüg yelő (németosz t rák), 19.30 A heg yi
dok tor
(német- osz t rák),
20.25 Kék fény, 21.25
Hawaii 5.0 (amer.), 22.20
Alpesi nyomozók (osz t
rák), 23.10 A védelem ára
(amer.)

10.40 Té rké p, 11.25 Ma
r i k a (mag ya r), 14.25 Rej
t élyes X X. szá za d , 14.55
Rú zs és selyem , 15.25
Ö nök ké r t ék , 16.25 Bá r m i
leg yen , ga zd ag ít , 17.25
Csalá d-ba r át , 19.30 Ma
g ya ror szág szé pe, 23.50
Ha ng v il la

11.30 Ember a híd alatt
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
14.15 Öt kontinens, 14.45
Itthon vagy!, 15.05 Roma
magazin, 16.05 Családbarát, 17.05 Balatoni nyár,
19.00 Magyar rock, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Hacktion
(amer.), 22.35 Életművész

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

13.0 0 A z ajtó mögöt t ,
13.35
Poi rot
(a ngol),
14.25 Reggel i Tif fa ny nál
(a me r.), 16.25 Fil m mú
zeu m , 17.40 Menjü n k a
ke r tbe!, 18.15 A konyhá m
t it k ai, 19.0 0 H í rek , 20.25
A pale r moi zsa r u (ola sz),
23.50
Poi rot
(a ngol),
1.45 Reggel i Tif fa ny nál
(a me r.)

Pozsony 2

11.20 A csalá d , 13.20
O r ient á ciók , 14.0 0 Mo 
tor spor t , 16.15 Eg y nap,
16.45 Labd a r úgá s, 19.50
H í r a dó, 20.0 0 Trebbia
(cseh), 21.40 Labd a r úgá s,
23.20 A me rénylet (cseh
szlová k)

Markíza tv

9.30 Az ügynök haláli
(amer.), 11.50 Chart Show,
14.00 Norbit (amer.), 16.00
Atletiko Cvernofka (szlo
vák), 17.50 Felvég, alvég,
19.00 Híradó, 20.30 A
farm, 22.40 Django elsza
badul (amer.), 02.00 Járási
forduló (cseh)

JOJ TV

11.10 Féktelenül (amer.),
13.50 A futár (amer.),
15.50 Új kertek, 16.50
Szuper nyaralók, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Az
útvesztő (amer.), 23.10
Halálra jelölve (amer.),
1.20 Chilli, szex, szamba
(amer.)

M1

KEDD

Duna World

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Dempsey és Ma
kepeace
(angol),
15.30
Esély, 16.25 A világ madár
távlatból, 16.50 Talkshow,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Barátok között (francia),
21.45 Riporterek, 22.20
Dr. Martin (szlovák), 23.10
Dempsey és Makepeace
(angol)

Pozsony 2

12.30 Kerékpár utak, 12.45
Generációk, 15.00 Hogyan
tovább, 15.30 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Találkozás
az állatokkal, 16.45 Labda
r úgás, 20.00 Hírek, 20.15
Kosárlbada, 22.35 Nagyí
tás (olasz-angol)

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
11.50 Monk (amer.), 14.05
A farm, 15.05 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor (szlovák), 22.10 Fel
vég, alvég, 23.15 Atletiko
Cvernofka (szlovák)

JOJ TV

9.50 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 CSI: New
York (amer.), 13.40 Tár
gyalóterem, 15.45 Kény
szeres vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkog
nitó, 23.10 Heti hetes

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.50 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, 20.45 Barátok
közt, 21.25 A nap könnyei
(amer.), 22.25 XXI. század,
0.05 A rejtély (amer.-kana
dai)

RTL II

12.50 Segítség, bajban va
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé
kában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25 Ízek
szerelmese, 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 Ál
latkert a hátizsákban, 16.10
Peppa malac, 17.30 Béci és
Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Hol
nap tali! (magyar), 22.40
Odaát (amer.), 0.20 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egy
szerűen, 14.20 Zorro (ko
lumbiai), 15.10 Erdészház
Falkenauban (német), 16.00
A múlt árnyékában (szlovák),
17.00 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (oszt
rák), 20.25 Csak színház és
más semmi (magyar), 21.30
Velvet Divatház (spanyol),
22.25 Cédrusliget (amer.kanadai), 0.45 Hawaii Five.0
(amer.)

Duna World

11.25 A Molitor ház (ma
gyar), 13.20 Minden tudás,
15.10 Nemzetiségi magazi
nok, 15.45 Útravaló, 16.00
Család-barát, 17.00 Balato
ni nyár, 19.00 Magyar rock,
20.00 Banán, pumpa, kurbli,
21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Dempsey és Makepeace (an
gol), 16.25 A világ madártáv
latból, 17.00 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!,
21.50 Szlovák ízek, 22.25 Az
első ügyosztály esetei (cseh)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30
Ukrán magazin, 16.00 Ta
lálkozás az állatokkal, 17.45
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 Tit
kos dokumentumok, 20.55
Riválisok, 22.35 Talkshow,
23.45 A kiállítás

Markíza tv

12.05 Monk (amer.), 14.00
A farm, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.40 Jó tudni!, 22.50 Eskü
vő első látásra, 0.00 Két és
fél férfi

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45 CSI
New York (amer.), 13.40
Tárgyalóterem, 15.45 Má
niákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki
sem tökéletes, 22.15 Elfu
serált plasztikai műtétek,
22.40 Zsaruvér (amer.)

M1

SZERDA

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Hír
adó, 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!,
22.00 Vissza a jövőbe 2
(amer.), 0.35 Hűtlen vágyak
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.50 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 Buda
pest, 20.45 Barátok közt,
21.25 Szulejmán (török),
22.35 CSI: Miami helyszíne
lők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban va
gyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Ízek szerelmese, 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 há
tizsákban, 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! (ma
gyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20
Az élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egy
szerűen!, 14.15 Zorro, 15.00
Erdészház Falkenauban (né
met), 15.50 A múlt árnyé
kában (szlovák), 16.55 Don
Matteo (olasz), 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (oszt
rák), 20.35 Zsaruvér (amer.),
21.25 Átok (magyar), 22.55
Nyom nélkül (magyar)

Duna World

11.45 A gyilkosok (magyar),
13.20 Magyar gazda, 14.35
Nemzetiségi műsorok, 15.40
Család-barát
válogatás,
16.40 Balatoni nyár, 18.40
Magyar rock, 19.40 Legen
da, 21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Dempsey és Ma
kepeace (angol), 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
A hegyi doktor (német),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Az elítélt (amer.), 22.05
Gyilkosságok
(francia),
23.35 Dempsey és Ma
kepeace (angol), 0.25 Lar
go (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.30
Riválisok, 14.35 A diagnó
zis, 15.30 Magyar magazin,
16.00 Találkozás az álla
tokkal, 16.45 Labdarúgás,
19.05 Esti mese, 20.00 Hír
adó, 20.10 Dokumentum
f ilm, 22.35 Művészetek,
0.10 Csehszlovák filmhét

Markíza tv

9.00 For r a bor, 10.00
Családi tör ténetek, 12.05
Mon k (amer.), 14.00 A
far m, 15.00 Családi tör té
netek, 17.00 Hírek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi tör
ténetek, 19.00 Híradó,
20.30 For r a bor, 21.40
Char t Show, 23.45 Két
és fél férf i (amer.), 0.40
Mon k (amer.)

JOJ TV

9.50 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 CSI: New
York (amer.), 13.40 Tárgya
lóterem, 15.45 Mániákus vá
sárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00 Kri
mi, 19.30 Híradó, 20.35 Az
igazi arc (szlovák), 21.45 Pa
nelház (szlovák), 22.30 Csil
lag születik, 0.00 Paranormá
lis jelenségek, 1.00 Zsaruvér
(amer.), 2.00 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 Hír
adó, 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 Hír
adó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.30 Wal
ker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Veled is megtörtén
het, 14.40 Családi titkok,
15.45 Ana három arca (me
xikói), 16.50 Fatmagül (tö
rök), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.45 Ezek meg
őrültek!, 22.00 A szultána
(török), 0.15 Különvéle
mény (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 Té
nyek, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 22.00
Nagy durranás (amer.), 0.00
Backstrom nyomozó (ame
rikai)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.50 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Buda
pest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.25 CSI: A
helyszínelők (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.50 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Buda
pest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 Kutya
bajnok (amer.), 23.50 Igaz
ságosztók (amer.)

RTL Klub

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban va
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé
kában, 14.45 Showder Klub,
16.25 Ízek szerelmese, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.00
Barátok közt

M2

12.20
Táncakadémia,
12.45 A Gy űsz űnyi erdő
lakói, 13.30 A kis időuta
zók, 14.30 Lucas és Emily,
15.10 Fran klin, 17.30 Béci
és Réci, 18.00 Dr. Plüssi,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (ma
gyar), 21.25 Én vagyok itt!
(brazil), 22.35 Odaát

Duna tv

12.45 Főzzün k egyszer ű
en, 14.00 Zor ro (kolumbi
ai), 14.50 Erdészház Fal
kenauban (német), 15.40 A
múlt ár nyékában (szlovák),
16.55 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (né
met-osztrák), 19.25 Ma
radj talpon!, 20.25 Tóth
János
(magyar),
20.55
Cuki a sütid (amer.), 22.30
Valahol Magyarországon
(magyar)

Duna World

11.35 Álmom az életem túl
élte (magyar), 13.20 Kék
bolygó, 14.00 Magyar kró
nika, 15.55 Család-barát
válogatás, 16.55 Balatoni
nyár, 18.55 Magyar rock,
20.00 Szenes Iván emlék
koncert, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Életmű
vész

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s h á z at , ü lt e ss fát!,
14.35 De mpsey é s Ma
ke p e a ce (a ngol), 16.25
A v i lág m a d á r t ávlatb ól,
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
Vond r á čková 70, 21.30
A m af f ióz ók , 22.55 Tör
vé ny é s re nd , 0.20 De mp 
sey é s Ma ke p e a ce (a ngol)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 11.50 Élő pa
noráma, 14.35 Művészetek,
15.30 Nemzetiségi műso
rok, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája,
19.45
Labdarúgás, 22.35 Tudo
mányos magazin, 23.05
Háborús naplók, 23.55
Rendőrség

Markíza tv

10.00 Családi tör téne
tek, 12.05 Mon k (amer.),
14.05 A far m, 15.00 Csa
ládi tör ténetek, 17.00 Hír
adó, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 For r a bor,
21.40 Jó t ud ni!, 0.15 Két
és fél fér f i (amer.)

JOJ TV

12.20 Topsz t á r, 12.45
CSI: New York (amer.),
13.40
Tárgyalóterem,
15.45 Kényszeres vásár
lók, 17.55 Főzd le a nyá
mat!, 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 műté
tek, 0.00 Zsaruvér (amer.)

RTL Klub

RTL II

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

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
A Gyűszűnyi erdő lakói,
13.30 A kis időutazók, 14.30
Lucas és Emily, 15.10 Frank
lin, 17.30 Béci és Réci, 18.00
Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 21.25 Én vagyok
itt! (brazil), 22.35 Odaát
(amer.), 0.20 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egy
szerűen, 14.15 Zorro (ko
lumbiai), 15.05 Erdészház
Falkenauban (német), 15.55
A múlt árnyékában (szlo
vák), 17.00 Don Matteo
(olasz), 18.00 Híradó, 18.35
Rex felügyelő (német-oszt
rák), 19.30 A hegyi dok
tor (német-osztrák), 20.25
Az utolsó cowboy (amer.),
22.35 A hamisító (amer.)

Duna World

11.35
Az
aranyelefánt
(magyar), 13.40 Rúzs és
selyem, 14.10 Rejtélyes
XX. század, 14.40 Esély,
15.30 Öt kontinens, 16.00
Család-barát
válogatás,
17.00 Balatoni nyár, 19.00
Aranykor, 20.25 Dob+bas�
szus, 21.35 Hacktion (ma
gyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Dempsey és Ma
kepeace (angol), 16.25
Környezetkímélő lakások,
16.55 A hegyi doktor (né
met), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Hír
adó, 20.25 Mit tudom én,
21.55 Úttalan utakon, 22.40
A keselyű három napja
(amer.), 1.25 Talkshow

Pozsony 2

14.30 A rendelő, 15.30
Szemtől szemben, 16.10
Cy r il-Metód-napok Ter
chová n, 17.15 Szlová k fal
va k enci k lopédiája , 18.30
Est i mese, 20.0 0 Hí radó,
20.10 A család , 20.35 Sze 
líd lá ny (szlová k), 23.35
Pelle, a hódító (d á n-svéd)

Markíza 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, 20.30 For r a
bor, 21.40 Nők kísér tésben
(cseh), 0.15 Mon k (amer.),
02.05 Kobra 11 (német)

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45 CSI:
New York (amer.), 13.40
Tárgyalóterem,
14.45
Rendőrök akcióban, 15.45
Kényszeres
vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Min
den, amit szeretek, 22.00
A bestia (amer.), 0.05 New
Kids Nitro
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

A Dunatáj receptkönyvéből

Zöldborsós aprópecsenye
Hozzávalók:

Hozzávalók:
50 dkg kimagzott cseresznye (meggy, barack,
alma és egyéb gyümölcs
is lehet)
25 dkg liszt
fél csomag sütőpor
20 dkg porcukor
10 dkg vaj
1 csomag vaníliás cukor
2 tojás 250 ml tej

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

40 dkg sertéslapocka
30 dkg zöldborsó
5 dkg füstölt szalonna
1 fej hagyma
3 gerezd fokhagyma
1 kis kanál őrölt
pirospaprika
só, frissen őrölt bors
kevés majoránna
és petrezselyemzöld
2 dl leves alaplé

ÚJSZÜLÖTTEK

Elkészítése:
A húst kisebb kockákra, a hagymát nagyon apróra vágjuk. A
szalonnát felcsíkozzuk, és zsírjára sütjük. A zsírban megdinszteljük a hagymát, és az apróra vágott, szétnyomott fokhagymát.
Hozzáadjuk a húst, és fehéredésig pirítjuk. Felöntjük a leves
alaplével, és megfűszerezzük. Mikor a hús már majdnem teljesen megfőtt, belekerül a zöldborsó, és az aprított petrezselyemzöld is. Addig főzzük, míg a leve enyhén besűrűsödik.

június
június
június
június
június
június
június

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

Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos
Paulina
Zoltán

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

Komáromban: a bősi Nagy Gáspár és a komáromi Szabóová Anita, a komáromi Čtrnáct Marek és Jobbágyová Andrea, a lagosi Owoyemi Hammed Iasisi és a bajcsi Gallová
Csilla, a marcelházai Nagy Gábor és a naszvadi Poláková
Dominika, a komáromi Farkas Jozef és Farkasová Ildikó
Érsekújvárban: Fazekas József és Ozorák Andrea.

Komáromban született: a pathi Galla Vivien,
a komáromi Bujna Márton, Rimovský Max,
Vörös Levente Péter, Kazán Noémi, Sárközi
Arnold Noel, Molnár Nóra és Gergely Liza Léda,
az ímelyi Barta Róbert, az őrsújfalusi Fíger Natália, a
bresztoványi Križan Adam, a gútai Skalnická Hanna, a
csallóközaranyosi Töltésy Lilla, az andódi Dobos Oliver, a madari Marcinkó Oliver, a bajcsi Kovács Ferenc
és az érsekújvári Hóka Sofia.

Szuper cseresznyés

1 kanál olaj

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

Elkészítése
A cseresznyét kimagozzuk és a sót, a sütőport és a fahéjat.
papírtörlőre tesszük, hogy a fe- Krémes állagú tésztát kell
lesleges nedvességet leittassuk kapjunk.
A tésztát sütőpapírral kiróla.
Közben a sütőt előmelegítjük bélelt tepsibe öntjük, majd
megszórjuk egyenletesen a
190 C-ra.
A puha (szoba-hőmérsékletű) kimagozott cseresznyével.
vajat mixer segítségével ha- Körülbelül 30 perc alatt
bosra keverjük a cukorral és a aranybarnára sül, hurkavaníliás cukorral, majd hozzá- pálcikával teszteljük. Még
keverjük a két tojást is. Amikor melegen szórjuk meg porcukönnyű, homogén állagú lesz, korral és szeleteljük négyzet
hozzákeverjük a tejet, a lisztet, formákra. A család és a vendégek kedvence lesz!

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Feltétel E + C
tipusú jogosítvány,
pszichoteszt, gyakorlat
és megbízhatóság.
Heti ciklusok.
Pontos precíz fizetés.
Tel.: 0905 689 134

WALDEK

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

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.

Nemzetközi
fuvarozásra
kamionsofőröket
keresünk.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Mezey Ervin (65 éves), Takácsová Helena (81 éves), Boháková Mária (71 éves) és Csizmazia
László (64 éves), a gútai Vass Mária (88 éves), a kolozsnémai Beke Ernő (84 éves), a szentpéteri Szabó Ján
(62 éves), a hetényi Tücsök Ernő (86 éves), a marcelházai Škodová Alžbeta (71 éves), valamint a virti Podmanický Vladimír (73 éves).
Emléküket megőrizzük!

GALERIA

negyed kiskanál só
fél kiskanál fahéj

Ú S Z Á S

A Delta úszóklub bécsi sikerei

A Delta úszóklub tagjai – Marián Dragúň, Viktor Zauko, Nina a Sofia Masárová, Lucia
Obuchová, Őri Laura, Rozsár Dóra, Ema és Miriama Szászová – Michal Knihár edző vezetésével május utolsó napjaiban részt vettek a bécsi nyílt bajnokságon, ami jó alkalmat kínált
arra, hogy felmérjék erőnlétüket, felkészültségüket a közelgő szlovák bajnokság előtt.
Az első napon Szászová Ema számban egyéni csúcsát meg- csúcsot úszott. Masárová Soállt rajthoz a 800 méteres döntve, aranyérmes lett az 50 fia ugyanezekben a számokgyorsúszáson és az idei legjobb m-es pillangóúszásban pedig ban indult és a sprintszámokban egyéni csúcsokat döntött.
szlovákiai
időeredménnyel bronzérmet szerzett.
harmadikként ért célba; egy A vasárnapi programban már Obuchová Lucia 100 m-es
mindegyik ko- gyorsúszásban és 50 m-es hátmáromi úszó úszásban alig maradt el egyéni
rajtkőre
állt. legjobbjától. Őri Laura 100 m
Dragúň Mari- gyorson, 50 m mellen és 50 m
án az 50 m-es háton javított egyéni legjobbmellúszásban ján, Rozsár Dórának 100 m
egyéni csúccsal gyorson és 50 m háton sikerült
lett negyedik. egyéni csúcsát megdöntenie.
Masárová Nina Szászová Ema nem úszott
v a l a m e n n y i ugyan egyéni rekordokat, de
számában
– kategóriájában a tízes me100 m gyors-, zőnyben tanyázik. Testvére,
50 m mell- és Miriama három aranyat szer50 m hátúszás- zett, 50 háton, 100 gyorson és
ban – egyéni 200 vegyesen.
nappal később 200 m pillangón ugyancsak harmadik lett.
Dragúň Marián legerősebb
számában, a 200 m-es mellúszásban bejutott az A döntőbe
és élete legjobb idejével bronzérmet szerzett. Szászová Miriama a 200 m-es gyorsúszásban és a 100 m-es hátúszásban
nem talált legyőzőre, mindkét

Országos bajnok lett Dikácz Bence

Június első hétvégéjén rendezték meg a párkányi Vadas fürdőben a 2017-es szlovák országos úszóbajnokságot. A versenyen 47 sportegyesület és 267 úszó vett részt, köztük a 13 éves
komáromi Dikácz Bence.
A háromnapos versenyen nem ötször állt fel a rajtkőre, és a
csak az ellenfelekkel mérettet- verseny során egy országos
te meg magát, hanem az elké- bajnoki címmel (400 m-es vepesztő meleggel is. Összesen gyesúszás – idő-5:11.44), továbbá két ezüstéremmel (200
m-es pillangó-, 1500 m-es
L O VA G L Á S
gyorsúszás), és két bronzéremLesz komáromi résztvevője is
mel (200 m-es vegyes- és 400
m-es gyorsúszás) gazdagította
a Felvidéki Vágtának?
éremgyűjteményét Ezzel az orKét hét múlva ismét nyeregbe ülnek a lovasok és kiderül,
szágos bajnoksággal még nem
hogy mely települések képviselik a Felvidéket a budapesti
ért véget az idény Bence száNemzeti Vágtán! A Nemzeti Vágta hivatalos dunaszerdahemára, mivel erőteljesen készül
lyi előfutamát június 23-án és 24-én rendezik meg a sikaboa július elején megrendezésre
nyi repülőtéren. Idén Komárom is benevezett, Balogh Piroskerülő nyíltvízi 5 km-es orszáka versenyez majd a Duna-parti város színeiben.
gos bajnokságra.

KAJAK-KENU

LABDARÚGÁS

A hét végén rajtol az 59. Komáromi Nagydíj

III. liga – 33., illetve 34. forduló
A KFC visszatér az őt megillető 2. ligába
A múlt hét folyamán két bajnoki találkozót is játszott a komáromi KFC. A mérleg egy döntetlen és egy vereség, ám ennek ellenére jogosan ünnepelhet a csapat vezetősége és játékosgárdája, hiszen csapatuk egy osztállyal feljebb léphet.
KFC Komárom – Aranyosmarót/Verebély Nemsó – KFC Komárom 3:1 (1:0) A nemsóiak
1:1 (1:1) Az I. ligás játékosokkal hirtelenjében mindennel próbálkoztak, lelkesen élvezték a jáalaposan megtűzdelt vendégcsapat a találkozó tékvezetői „hátszelet”. Első góljukat a 24. perc8. percében fejes góllal szerezte meg a veze- ben szerezték, viszont vendégeik sorozatban
tést, ám a 39. percben Haša egyenlíteni tudott. hagyták ki a helyzeteket. Szabó Marek szépítő
A második játékrészben már nem született gól. gólja az 56. percben született.

Amikor 1958-ban először indultak el a Komáromi Nagydíj első futamai, kevesen hitték volna,
hogy rövid időn belül nem csupán a régió, de az akkori Csehszlovákia legjelentősebb és legnívósabb evezős versenyei zajlanak majd Komáromban. A komáromi kajakozók és kenusok is
szerették a hazai pályát, s egyaránt hangoztatták, hogy a legjobb érzés az volt, amikor Komáromban állhattak fel a dobogóra.
Olyan sportolókkal büszkélkedhettek akkoriban szombaton 500 m-es, vasárnap 5 000 m-es távon
a komáromi csónakház versenyzői, mint Dosudil rajtolnak. Ez utóbbi táv egyben a Szlovák Kupa
František, Dékány László, Berta János, Halmo versenyértékelésébe is beszámítódik. A verseny
Béla, Szabó Attila, Turza Jozef, Bukovská Erika, érdekessége lesz, hogy a már nem versenyző
Grassl Antal, Riszdorfer Mihály, Bača Juraj, Vlček Erik, Tarr György és mások, akik
győztesként állhattak a dobogó legfelsőbb
fokára. Ám szólhatunk az utóbbi évek élsportolóiról is, Botek Adamról, Zatlkajová
Nikoláról és Papp Gáborról, akik győztesként hagyták el hajóikat és az sem titok,
hogy már van utánpótlás, amely országosan és a nemzetközi versenyeken is az élvonalhoz tartozik.
Természetesen az idei komáromi futam is
nemzetközi lesz, hiszen itt lesznek Magyarország, Csehország, Olaszország,
Ausztria legjobb evezősei is a 13 évesekKomárom várja Európa legjobb vízeseit
től a veterán versenykorosztályig. Azok,
akik először szállnak majd versenyszerűen ha- hírességek a K4-es futam 200 m-es távján újra
jóikba, 2000 m-es távon rajtolnak. A többiek rajthoz állnak és felidézzék régi dicsőségüket.

Újvári Markó maratoni távon
indul a portugáliai Eb-n
Szombaton Hradec Královen került sor a portugáliai Conta de
Lima-i Eb-re való országos selejtezőre, amelyen ezúttal a 25
km-es távon száll majd hajóba. Ebben a rendkívüli erőnlétet
igénylő versenyszámban előbb 14 km-t eveznek a versenyzők,
200 m-es futás után folytatják a lapátolást, majd ismét futás
következik a 25 km-es táv megtételéig. A komáromi Újvári
Markó ezen a versenyen hatalmas sikert ért el, hiszen az egy
korcsoporttal magasabb osztályban, a férfiak korcsoportját is
megszégyenítő eredménnyel végzett és rajt-cél győzelmet aratva állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

ATLÉTIKA
Június 24-én rajtol a IX. Kék Duna Futóverseny Dunamocs
főteréről. Az igazolt és amatőr versenyzők saját felelősségükre, a gyermekkorosztály a szülők beleegyezésével indulhatnak
a 44 m-es, 1 200 m-es, 5 000 m-es és 15 km-es távon. Ez a
mondhatni félmaraton Dunamocsról Karvára és vissza vezet
az úgynevezett Öreg úton és a Duna-parti kerékpárúton. Nevezni lehet a futás napján 9 órától Dunamocs főterén.

Alapiskolások
viadala

Érsekújvárban rendezték meg
az alapiskolások tornaviadalát,
amelyen az iskolai tornaórák
kötelező
versenyszámaiban
rajtoltak az iskolák diákjai. A
futáson (60 m, 300 m, 1000
m – a lányoknál 60 m, 300 m
és 600 m) kívül a programon
szerepelt távol- és magasugrás, gránátdobás, súlylöklés és
4x60-es váltófutás. A versenyben az első helyet a gútai Komenský Utcai Alapiskola diákjai szerezték meg 458 ponttal,
második lett a Lakszakállasi
Magyar Tannyelvű Alapiskola
csapata, harmadik pedig a gútai Corvin Mátyás Alapiskola
csapata. Jövő heti számunkban
az egyéni eredményeket is közöljük.

B I R K Ó Z Á S
Június 1-jén Bánon (Bánovce nad Bebravou) rendeztek színvonalas nemzetközi szabadfogású
birkózóversenyt, amelyen járásunkat a gútai birkózók képviselték. A versenyen két bronz- és
egy ezüstérmet sikerült összegyűjteniük.
Az ifjabb diákok 37 kg-os súly- Hatalmas küzdelemben a dön- Kébé Filip is, akik több nyertes
csoporrtjában Dinko Branislav tőben szenvedett vereséget az mérkőzés eredményeképpen
bronzérmes lett, míg az idő- idősebb diákok 66 kg-os súly- pontszerző helyen végeztek.
sebb diákok 73 kg-os súlycso- csoportjában Brandt Erik, így Felvételeinken a gútai birkózóportjában Stojka Peter állhatott ezüstérmes lett. Dicséretet ér- reménységek láthatók.
a dobogó harmadik fokára. demel még Lakatos Patrik és
-gmisi-

IV. liga – 29. forduló
Gúta – Garamkálna 1:1 (0:0) Az
élvonalhoz tartozó vendégek és a
középmezőnyben játszó hazai csapat találkozóján az első félidő játéka csak az erőfelmérést tükrözte,
veszélyesebb támadásokkal egyik
csapat sem büszkélkedhetett. A
második félidő negyedik percében egy szerencsétlen helyzetből
a vendégek jutottak vezetéshez,
ám ezután a hazaiak folyamatosan
támadták kapujukat. Az egyenlítésre a talákozó 76. percében
Cingel a tizenhatosról védhetetlenül küldte hálóba a labdát *
Újlót – Ímely 1:0 (0:0) A vereség
ellenére egyenragú partner volt az
ímelyi gárda. Az első félidőben
mindkét csapat tudott gólhelyzetet kialakítani, ám a védelem a
helyén volt. A második félidő 30.
percében egy szemfüles beadásból
szereztek három pontot az újlótiak
* Szentpéter – Nyitrakörtvélyes
1:2 (1:1) Az első félidő eredménye is bizonyítja, hogy a két csapat
egyenrangúként küzdött a pályán,
bár az is igaz, hogy a 13. percben
a vendégek szerezték meg a vezetést. Az egyenlítésre a 31. percben
Lakatosnak volt lehetősége. A második játékrészben mindkét csapat
a védelemre összpontosított, ám
a 84. percben a körtvélyesieknek
volt nagyobb szerencséjük * A
bajnoki táblázatban a 4. helyen
Ímely csapata áll 51 ponttal, 9.
Gúta 35 ponttal, 10. Szentpéter
32 ponttal.
V. liga – 29. forduló
Zselíz – Ekel 2:0 (1:0) A múlt
héten szerdán megtartott összecsapásban a hazai csapat bizonyult jobbnak. * Garamkovácsi
– Marcelháza 5:2 (1:1) A második játékrészben a vendégek nem
tudtak lépést tartani a hazaiakkal.
Góllövők: Gere (40. perc),Varga
(70. perc) * Zsitvabesenyő –
Ógyalla 1:0 (1:0) A 8. percben a
hazai csapat jutott vezetéshez és
ezt már nem tudták az ógyallaiak
kiegyenlíteni * Hetény – Komját
3:3 (3:0) Sajnos az első félidő sikerével megelégedtek a hazaiak,
s a második félidőben a lazább
játék megbosszulta magát. Góllö-

vők: Smolka (2. perc), Lucza (15.
perc) és Lévai (45. perc) * Naszvad – Hontfüzesgyarmat 2:0
(0:0) Az első félidő erőfelmérése
után az 58. percben Hengerics,
majd a 76. percben Varga bizonyította a hazaiak fölényét.
VI. liga – 30. forduló
Dunaradvány – FK Aktív 1:1
(0:1) A találkozó 26. percében
Illés juttatta vezetéshez a vendégek csapatát, majd a találkozó 83.
percében Sebők egyenlített * Szilos – Újgyalla 0:0 Izgalmas, bár
gól nélküli eredménnyel zárult a
találkozó, sokszor a 16-os közelében pattogott a labda, ám mindkét
csapat védelme remekül szerepelt
* Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi
4:4 (4:2) Az első félidőben jelentős fölénnyel játszott a hazai
csapat. Jancsó az 5., 9. és 12.
percben lőtt mesterhármasa után
kicsit megpihent, eközben Blaho
a 10. és Konc a 38. percben talált
a vágfüzesi hálóba. A 42. percben
már negyedik gólját lőtte Jancsó
a bátorkeszieknek. A második
játékrészben a vendégek voltak
kezdeményezőbbek, a találkozó
59. percében Barton, majd a 67.
percben ismét Konc gólja módosította döntetlenre a játék állását

* Perbete – Csallóközaranyos
7:3 (2:2) Előbb a vendégcsapat
húzott el 0:2-re, majd a félidő végéig a hazaiak egyenlíteni tudtak.
A második játékrészben a perbeteiek frenetikus győzelmet arattak. Góllövők: Bagala (40., 53. és
54. perc), Lacza (43. perc), Rigó
(49. perc), Dokič (75. perc), Halász (78. perc), illetve Ódor (23.
perc) és Lelkes (26. és 54. perc) *
Keszegfalva – Marcelháza B 1:3
(0:1) A keszegfalvaiak nehezen
találtak magukra, ám becsülettel
küzdöttek. Góllövők: Szüllő (47.
perc), illetve Sýkora (31. perc),
Šenkár (56. perc) és Vörös (90.
perc) * Izsa – Örsújfalu 3:2 (1:2)
Az első félidő után fordítani tudott
az izsai csapat és megérdemelten
győzött. Góllövők: Procházka
(2), Keszegh, illetve Sándor 3 *
Búcs – Nemesócsa 1:0 (1:0) A
találkozó 20. percében Csicsó
szerezte meg a hazaiak gólját, ám
a vendégekenek minden igyekezetük ellenére már nem sikerült
kiegyenlíteniük * Dunamocs –
Madar 0:0 Az eredmény ellenére
nem volt unalmas a találkozó, ám
mindkét csapat védelme remekül
vizsgázott.
- cseri -

TESTÉPÍTÉS
A komáromi Rajtár Deák Márta
két bikini kategóriában is elnyerte a legszebb testért járó kupát a
június 3-án megrendezett szlovák fitnessversenyen. Az ICN
Slovakia Cup-ot Bánban (Bánovce nad Bebravou) rendezték
meg, ahol Márti a 30 év feletti
Bikini Fitness és Open Bikini
Fitness kategóriát is megnyerte.
Márti 2007 óta versenyez, leszámítva két év pihenőt, és ez az
eddigi legszebb eredménye. Volt
már harmadik szlovák és cseh
bajnokságokon Fitness Modell
kategóriában harmadik, világbajnokságon negyedik, de kapott
már Európa-bajnokságon legjobb női fenék különdíjat is. A
bikini-fitnessbajnok egyébként
főállású testépítő: gyógytornász
és személyi edző.

Gyorsasági motorozás

Komáromi sikerek a kötöttfogású utánpótlásliga II. fordulóján
Június 11-én Somorján a Szlovák Birkózó Szövetség megbízásából rendezte meg a helyi Gladiátor Birkózóklub a szlovák kötöttfogású utánpótlásliga II. fordulóját, melynek a résztvevői a
Gladiátor, a Komáromi Spartacus, a vásárúti és marcelházai birkózóklubok voltak.
A második fordulóban a komá- a szlovák kötöttfogású utánpót- más * 54 kg 1. hely – TÓTH
romi Spartacus ezúttal az első lásligát. Egyéniben birkózóink Dávid, 2. hely RAFAEL Kevin
helyen végzett, megelőzve a a következő eredményeket ér- * 63 kg ... 2. hely – HEGEDÜS
marcelházai és a hazai Gladiá- ték el Somorján
Alexander, 3. hely – NAGY
tor Birkózóklubokat. Mivel az
Utánpótlás
Balázs * 69 kg 1. hely – NAGY
utolsó fordulóra került megren1999 – 2002 korosztály
Arnold * 76 kg ... 3. hely – KOdezésre, összetettben a Sparta- 43-46 kg 1. hely – SEBŐK Ka- NYÁRI Daniel * 96 kg 1. hely
cus Birkózóklub az ezüstérmet rol * 50 kg 1. hely – DOLNÍK – NAGY Kevin.
érő második helyen fejezte be Kristián, 2. hely – NAGY TaDr. Kúr Károly

Szabó István, Komárom gyorsasági motorversenyzője részt vett a Kiskunlacházán, június 3-án és 4-én
megrendezett gyorsulási verseny következő fordulóján. A kvalifikációs küzdelmek során szombaton a
3. helyet megszerezve sikerült bejutnia (aznapi 8,84
másodperces legjobb idejével a 402 méteres távon)
a másnapi döntőkbe. A vasárnapi döntős futamok
mindegyikét fölényesen megnyerte, s így a SUPER
D1000-es kategória versenyfutamainak végén a dobogó legfelső fokára állhatott. Ezen a helyszínen idén
ez már a 4. verseny volt, s az összesítésben Cocó továbbra is a 2. helyen áll. Ezt a pozícióját ezzel a győzelemmel tovább erősítette. Mint arról hírt adtunk,
Szabó Cocó Istvánnak ebben a kategóriában ez az
első sportéve, s lényegében az első futamok csak az
új versenymotorral való ismerkedéssel teltek. A motorkerékpárt "tehermentesíteni", azaz karcsúsítani
is kellett, mert az nehezebb volt társainál. A futamgyőzelmek elérése érdekében Cocó is fogyókúrázni
kezdett.
Akit bővebben érdekel ez a sportág, annak ajánljuk
figyelmébe a YOUTUBE oldalán Cocó Drag Racing
kezdettel az aktuális videókat.
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