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● Mi minden nem való a szennyvízcsatornába?
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● Gútán megfékezik a randalírozókat
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● Spanyolországi utazás (3. oldal)

Vasárnap bezárta kapuit az V. MARTFESZT

A martosi nyári egyetem
nem csak a szórakozásról szólt

Támogassuk közösen

a Magyarok Kenyere
programot

A Magyar Közösség Pártja fontosnak tartja a Magyarok Kenyere program eszmeiségét és felajánlását, ezért csatlakozzon Ön is e nemes vállaláshoz, legyen részese ennek a nagy jelentőségű programnak! Kérjük, ajánlja fel búzatermésének egy kis részét, hogy együtt segíthessünk
a rászoruló gyermekeken! A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amely magyar
gyermekeket segítő szervezeteket támogat a Kárpát-medencében. A magyarlakta területekről
nemzeti összefogással búzagyűjtés folyik a segítőkész adományozóktól, s a felajánlott búza
egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatja el a rászorulókhoz.
A Felvidéken a búzagyűjtés koordinálását a Idén augusztus 13-án kerül megrendezésre az
gazdák körében a Gazda Polgári Társulás, ezen Összeöntés Ünnepe. A legnagyobb esemény
belül Pikáli Róbert irányítja, akinél az adomá- helyszíne Pécs városa lesz, ahol augusztus 20nyozók a következő elérhetőségeken jelentkez- án a Magyarok Kenyere Ünnep keretében Böjhetnek: Pikáli Róbert, pikali@bionis.sk, tel: te Csaba ferences rendi szerzetes és Korinek
00421 944 945165
László professzor, a mozgalom elindítója jelenA régió gyűjtőközpontja Gúta a helyszín a gútai létében megáldják a megőrölt búzából készült
malom, Vasút u. 11. (Železničná 11), ahol Piká- Magyarok Kenyerét.
li Róbert a gyűjtő. A Felvidéken összegyűjtött A támogatást szeptember 20-án, a gyermekek
búzát a gútai malomban őrlik lisztté, amelyet világnapján, az adományozási nap keretében
innen osztanak szét a rászorulóknak, beleértve osztják majd szét a rászorulók között.
a megadott időpont után beérkező búzaadomáBöjte Csaba üzenete
nyokat is.
„Adja
a
jó
Isten,
hogy áldás legyen a szánA felvidéki búzaösszeöntésre augusztus 4-én kerül sor Gútán, a vízimalomnál. Ezért az adomá- tóvető ember munkáján, hogy e gyönyörű
nyokat lehetőleg e dátumig kell leadni. A javasolt Kárpát-medence minden asztalára jusson
bőséges tápláló kenyér!”
búzamennyiség lehet 20 kg, vagy annál több.

Örsújfalu nem maradhat kultúrház nélkül

Hová tűnt a postaépület bérleti díja?

Ötödször is Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke vállalta a Martosi Szabadegyetem
fővédnöki posztját, így a múlt hét szerdai nyitónap központi rendezvénye ismét a házelnöki
fórum volt. Kövér László, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Menyhárt
József, az MKP elnöke közösen értékelték az elmúlt időszakot, globális, európai, magyar,
illetve Kárpát-medencei szemszögből egyaránt. Emellett szó volt a jövő kihívásairól, a nemzetpolitikai célokról, a várható választások tétjéről is. A fórumot Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke vezette.
– Minőségi, lényegi válto- A jövő feladatai a magyar intéz- Az elkövetkező időszak egyik
zás az elmúlt egy évben nem ményrendszer további erősítése, prioritása a gazdaságfejleszment végbe – kezdte értéke- a teljes anyanyelvi oktatás biz- tési program, amely a Baross
lését Kövér László házelnök, tosítása, valamint új elemként Gábor Alapon keresztül valóaki rámutatott arra, hogy a jelenik meg a nemzetpolitiká- sul majd meg. Augusztusban
hagyományos politikai elit ban a családtámogatási rendszer megkezdődik a konzultáció a
pártjai több helyen, Fran- kiterjesztése. Eddig a babaköt- gazdaságfejlesztési programciaországban és Ausztriában vényről és az anyasági támoga- ról. Az MKP elnöke elmondta, az asszimiláció megállítáis katasztrofális vereséget tásról született döntés.
szenvedtek, az Egyesült Ál- Menyhárt József, az MKP elnö- sában is kulcsszerepe lehet a
lamokban viszont Donald ke az elmúlt egy évet értékelve gazdasági erőnlét megerősítéTrump megválasztása indított elmondta, a választások után so- sének. Az oktatás továbbra is
el eddig nem tapasztalt folya- kan temették a pártot, de ezek a prioritás, a magyar párt itt is
matokat. Láthatóvá vált az az jóslatok nem váltak be. A pártot rövid, közép- és hosszú távú
gondolkodik,
eddig rejtőzködő, láthatatlan, stabilizálták, az elnökség úgy programban
illegitim hatalmi háttér, amely újult meg, hogy megtartotta a ehhez már készül a stratégiai
a nemzetállamok lebontásával tapasztalt erőket, de új erőket is program. A regionális média
a demokráciát veszélyezteti.
A demokrácia intézményrendszere Európában máris
furcsa talapzaton áll, ennek
továbbgyengítése nemcsak kiábrándultságot, de lázadást is
szülhet, miközben Európába
importáltak mintegy kétmillió
migránst. – A feszültség jelen
van, ami a demokratikus intézményrendszer iránti bizalomvesztésből is fakad, közel bevont a munkába. Végigjárva a megerősítését is kulcsfontosvagyunk a robbanáshoz, s ezt járásokat, felmérték a párt hely- ságúnak tartja a pártelnök, ez
csak az nem látja, aki nem zetét, így megkezdődik a tér- az elképzelés is csakhamar
akarja – fogalmazott Kövér ségspecifikus stratégiai tervek konkrét formát ölt, hogy a
László.
kidolgozása. Kiterjesztették a régióknak legyen fórumuk,
Potápi Árpád János nemzet- kapcsolatrendszert, erős szövet- ahol hallatni tudják a hangpolitikai államtitkár sikernek séget létrehozva a Csemadok- jukat, meg tudják jeleníteni a
nevezte az elmúlt hét évet, kal, a református egyházzal, a számukra fontos témákat.
amely új alapokra helyezte a civil és ifjúsági szervezetekkel. A házelnöki fórum második
nemzetpolitikát. Mint mond- Az ellenzéki együttműködés is fordulója a választásokra iráta, az eredményességet csak kapott egy lendületet. Megtar- nyult, hiszen Szlovákiában
erősítette, hogy nem érte tá- tották a magyar-magyar párbe- ősszel lesznek megyei vámadás az elképzeléseket, sőt szédet, s ez megmutatta, hogy lasztások, jövőre pedig Mama már mintául szolgál más szakpolitikai kérdésekben a gyarország is választ. Kövér
országok számára is. A szá- Most-Híddal is tudnak együtt- László elmondta, a Fidesznek
mok is beszédesek, míg 2009- működni, ugyanakkor ez meg- nincs kormányképes kihívóben, a baloldali kormány rekedt, mert az is kiderült, hogy ja, de ez nem jelenti, hogy
utolsó évében 9,3 milliárdot, a vegyes párt csak a megyei vá- megnyerte a választásokat.
tavaly az Orbán-kormány lasztásokban volt érdekelt.
(Folytatás a 2. oldalon)
73,5 milliárd forintot fordított
a támogatásokra, ez az összeg
azonban nem tartalmazza a
Ehét végén Ógyalla lakói szomorú évfordulóra emlékezgazdasági és az egyes minisztériumokhoz rendelt progra- nek, hiszen július 9-én múlt hét éve annak a tragikus napmokat. A hagyományos nem- nak, amikor bérgyilkos oltotta ki az MKP járási elnökézetpolitikához felzárkóztak a nek, az OT tagjának, megyei képviselőnek és a város volt
szülőföldön való boldogulás polgármesterének, Basternák Lászlónak az életét. Barátai,
támogatásának a programjai, tisztelői emlékének adózva július 15-én városi sportnapot
a tematikus évek, mint a szak- tartanak, majd a Szent László-plébániatemplomban július
képzés, a fiatal vállalkozók és 16-án az érte mondott nagymise után – a család kérésére
a családi vállalkozások évé- idén nem a bűncselekmény helyszínén, hanem – az ógyallai temetőben csendes megemlékezésre kerül sor.
hez kötött programok.

Aki figyelemmel kíséri a komáromi önkormányzat üléseit, sok esetben nem tud eligazodni az
információdömpingben. Röpködnek a négyzetméterek, az eurók, mivel azonban a kívülállók
előzőleg nem olvashatták a képviselők számára előkészített és megtárgyalásra javasolt anyagokat, nehéz eligazodniuk. Ilyenkor viszont segíthet egy-egy elszólás...
Komárom mintegy negyven közlekedési minisztertől azt a tulajdonában levő épület sorsát,
évvel ezelőtt kapta „ajándékba” választ kapta, hogy minden a amelyet Komárom városának
az örsújfalusi városrészt, amely legnagyobb rendben van, elju- meg kéne vásárolnia, mielőtt
nem sokkal később látványos tott Brüsszelbe és felülvizsgá- abba beruházna. Persze, az épüfejlődésnek indult. Lett új üzle- latot kért az illetékes szervnél, let talán nem jutott volna ilyen
te, lakótelepe. Mindez dicséret- Kiska államfőnél pedig panas�- sorsra, ha a Komáromi Városi
Művelődési Központ jelenlegi
re méltó lenne, ha közben nem szal élt.
feledkeztek volna meg a régi Van Örsújfalunak egy másik igazgatója, aki tulajdonosként
faluközpontról. Gombamódra olyan lakója is, aki mindent kötött szerződést a postával, a
nőttek a családi házak, soka- elkövet, hogy méltóképpen bérleményért kapott pénzt az
kat vonzott a Komáromhoz képviselje választóit. Rajkó épület állagának javítására forközeli, ám mégis nyugodtabb Ferenc mérnöknek nem kö- dította volna.
környezet. Néha ugyan odave- zömbös, hogy a város közös Reméljük, Stubendek László
tettek a képviselők némi kon- kasszájából mennyi és hova polgármester is felteszi a kércot ennek a városrésznek is, de kerül. Ő volt az, aki először dést Varga Anna igazgatónőabban sem volt sok köszönet. hívta fel a figyelmet arra, hogy nek, hogy erre miért nem került
Még Bastrnák Tibor idejében a lassan pusztuló iskolaépület sor…
uniós beruházásból megújult alkalmas lenne többfunkciós
a Kertek alja utca szennyvíz- községi ház kialakítására, ahovezetéke, ám az öröm helyett vá átköltözne a posta, s fél mű- A különböző felméréseket végző szervezetek számára hálás téma a korrupció, ezzel úgy látmaradt a mérgelődés. A ha- szakra nyithatnának benne egy szik, nem lehet „mellényúlni”. S úgy tűnik, a korrupciót gyakorlók, alkalmazók és elfogadók
nyag munka következtében gyógyszertárat. A nagyobb tan- sem nagyon fognak mellé, mert ez egy virágzó „iparág” Szlovákiában. Olyan virágzó, hogy az
nem a vezetékben, hanem az termekben működhetnének tö- OECD-tagországok között a korrupcióellenes harcban hazánk a lista végére került, magyarán
úttest alatt hömpölyög ugyanis megszervezretek, nyugdíjasok az utolsó helyen szerepel és 2007-től képtelen elmozdulni onnan.
a fekália. Deminger János volt klubja, kulturális szervezetek,
Jelentősen alulmaradtunk a visegrádi négyek között és mi hivatalok korrupcióellenes harcának hatékonyságát
az, aki felvállalta a városrész és egy időre megoldódhatna
még Görögország is megelőz bennünket. Ismét népies vizsgálta a hazai bíróságok, az ügyészség és a rendőrproblémáit és tántoríthatatla- az ÉS?! színház elhelyezése
hasonlattal élve tehát még a balkáninál is balkánibb ség tevékenysége mellett. A jelentésben felróják még
nul kilincsel, érvel a legfelsőbb is. Addig tisztázni kellene a jeállapotok uralkodnak nálunk. Robert Fico, illetve a Szlovákiának, hogy rosszul menedzseli az államigazfórumokon is. Miután Sólymos lenleg még az Állami Földalap
kormány korrupcióellenes harcát úgymond a lakossá- gatást, az elkövetők gyakran érinthetetlenek, alacsony
gi bejelentésekre építi, iskolapéldája azonban annak, a rájuk kiszabható büntetés, és a legfelsőbb körökben
hogy mennyire megéri bejelenteni a korrupciót, hogy elkövetett bűncselekmények nem kerülnek bíróság elé.
a bejelentők eddig még mindig pórul jártak, rövid úton Magyarán, megállapították mindazt, amit egy nyitott
Vasárnap elsősorban a magyar nóták és operettek kedvelőit elbocsátották őket. Ráadásul a kormány szóban ugyan szemmel járó és józan ítélőképességgel megáldott,
várják a Lehár Nyár szervezői. Molnár Angelika nótaestje erősen küzd a korrupció ellen, csakhogy az OECD vagy megvert (nézőpont kérdése) átlagember eddig is
Kivirágos virradatig címmel gondoskodik a felhőtlen szóra- azon felmérése, amelyben a már ismertetett módon le- tudott. Tehát kedves állampolgárok, harcoljunk csak
kozásról.
-zsuszerepeltünk, éppen a szlovák kormány, illetve az álla- bátran a korrupció ellen!

Basternák Lászlóra emlékeznek

A törvények jók, de a korrupció attól még virágzik

V. Lehár Nyár
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A martosi nyári egyetem
nem csak a szórakozásról szólt

(Befejezés az 1. oldalról)
– Forró idők jönnek – fogal
mazott a házelnök, aki szerint
ősszel a Soros György által
finanszírozott média és civil
szervezetek az ellenzék helyét
is megpróbálják majd kitölteni.
Kövér szerint leplezetlen koalí
ció jött létre a magyar ellenzék
és Soros aktivistái között, akik
majd elvégzik a piszkos mun

vette fel a magyar állampolgár
ságot, jelentős részük remélhe
tően él majd a szavazati jogával,
amely továbbra is regisztráció
hoz kötött. Az államtitkár sze
rint az a reális, hogy 3 mandá
tum sorsáról dönthet a külhoni
magyarság.
Az MKP elnöke az őszi me
gyei választások esélyeit la
tolgatva elmondta, a párt a
régióban
erős,
2013-ban
41
képviselői man
dátumot
szer
zett, most a cél
ezt megtartani,
avagy emelni. A
pártelnök szerint
erre van esély,
mert erős képvi
selőjelöltekkel,
valamint Berényi
József és Farkas
A fórum résztvevői között is sok volt az is- Iván
személy
merős arc
ében
tapasztalt
megyeelnök-je
kát, illegitim módon befolyá löltekkel indul a párt. Emellett
solva a politikát. A házelnök a gazdaságfejlesztési program
szerint folytatódik az európai és a FUEN által indított eu
népességcsere, az illegális mig rópai aláírásgyűjtés is a kam
ráció, így most az a legfonto pány része lesz. A tét nagy, az
sabb kérdés, hogy mi lesz Euró esély történelmi – fogalmazott
pa és ezen belül Közép-Európa a pártelnök, aki bízik abban,
sorsa. Potápi Árpád János a vá hogy az elvégzett munka meg
lasztások kapcsán elmondta, hozza a sikert az MKP-nak és
eddig mintegy 950 ezer ember a magyar közösségnek.

Csip minden kutyának!

Vannak úgynevezett örökzöld témák, melyeket ha el is vetnek,
egy idő után újra leporolnak az illetékesek. Ilyen téma a négylábú kedvencek csippel való kötelező ellátása, mely 2013-ban kavarta fel utoljára a közvéleményt, amikor a kutyák, macskák és
háziállattá előlépett görények kaptak volna kötelezően csipet.
Ez akkor nagy felháborodást len állattartók miatt ezúttal is a
okozott, több állatorvos jó üz becsületes gazdik látják a kárát
letet szimatolva eltúlzott ös� az egésznek, köztük azok a kis
szegekért ültette be az azonosító nyugdíjasok is, akiknek sok eset
jelet, ezért aztán végül nem tet ben egyedüli társuk, és védelme
ték kötelezővé azt. A Matečná zőjük a kutyájuk, nekik ugyanis
vezette földművelésügyi tárca most a kutyaadó és a kötelező
törvénytervezete szerint jövő ja oltások mellé újabb anyagi terhet
nuártól minden kutyába kötelező jelent majd a csip kötelezővé té
lesz csipet beültetni, s a négylábú tele. Erre mondhatnánk némi ka
kedvencekkel kapcsolatban to ján éllel és a reklámszlogen után
vábbi változás lesz, hogy azokat szabadon, hogy „minden állator
nem „vagyontárgyként” kezeli vos ezt ajánlja”.
-zsumajd a törvényi szabályozás.
A tárca azért húzta elő a kalap
ból ismét a csipbeültetést, mert
úgymond így akar harcolni az
illegális ebtenyésztők ellen. A
törvénytervezet szerint minden
kutyába legkésőbb 12 héttel a
születése után be kell ültetni a
mikrocsipet. Ez azonban nem
csak az újszülött, hanem minden
kutyusra vonatkozik, a határidő
pedig 2020 lesz. Csip nélkül nem
lehet majd kutyát eladni, s aki el
mulaszt majd csipről gondoskod
ni a kutyája számára, az komoly
bírságra számíthat: fizikai sze
mélyek esetében akár 800, jogi
személyek esetében pedig 3 500
euró is lehet a bírság összege.
A miniszter asszony szerint a
csipeknek köszönhetően keve
sebb kutya lesz a menhelyeken,
s az elcsavargott négylábúakat
könnyen vissza tudják juttatni a
tulajdonosokhoz. Hogy mi lesz
majd például a roma telepek kör
nyékén tömegesen elszaporodott
gazdátlan ebekkel, arról nem szól
a javaslat, azt majd oldják meg az
önkormányzatok, melyek rend
szerint enélkül is pénzszűkében
vannak, meg azzal sem foglalko
zik a törvényjavaslat, hogyan ve
szik elejét annak, hogy a csipek
ára ne „szabaduljon el” ismét, az
ugyanis a tulajdonosokat terheli.
Igaz, az állatorvosi kamarával
történő egyeztetés után nyilvá
nosságra hozzák majd a művelet
ajánlott árát, de ennek betartása
már az orvosokon múlik majd.
Úgy tűnik, hogy az illegális ku
tyatenyésztők, illetve a felelőt

Kövér László hangsúlyozta,
hogy a megosztási kísérlet el
lenére is erősödni fognak a V4ek. Az utóbbi hetekben egyre
egyértelműbb jelei vannak a vi
segrádi országok megosztásá
nak. Szlovákia nincs a kötelező
kvóták elutasítása miatt bünte
téssel sújtandó országok között
és Robert Fico egyre többet
beszél arról, hogy Szlovákia a
magországokhoz akar tartoz
ni. Mit jelenthet ez a visegrádi
szövetség és a szlovák-magyar
kapcsolatok
szempontjából?
A kérdésre válaszolva Kövér
László elmondta, egyértelmű
a megosztási kísérlet, Brüsszel
szándéka, hogy megbontsa a
szövetséget, és eszköztárából
nem hiányzik sem a hitegetés,
sem a zárt ajtók mögötti fenye
getés. – A visegrádi országok
már most is erősek, és ha szer
vesülni tudna a szövetség, az
egy új erőteret is jelentene. Er
ről szól ez a megosztási kísér
let – hangsúlyozta a házelnök,
akinek ugyanakkor meggyőző
dése, hogy Szlovákia ebben a
szövetségben nem gyenge lánc
szem. – Minden megosztási kí
sérlet ellenére a V4-ek erősödé
se várható – mondta a házelnök,
aki szerint a magyar elnökség is
ezt a célt követi. Kövér László
ebben a rendszerben is fontos
nak tartja a szlovák-magyar
kapcsolatok erősítését. Ez az
időszak a bizalomerősítés fá
zisa, amely ahhoz kell, hogy
az érzékeny kérdéseket is meg
lehessen nyitni.

Komáromban jövőre,
Gútán 2019-ben lesz
új üzletháza a LIDL-nek
Komáromban már folyik a telekrendezés és az építőipari szakáruház mellett, a valamikori Hydrostav telephelyén hamarosan megépül Komárom
második Lidl áruháza, amely az üzletlánc új koncepciója szerint nagyobb
lesz, mint a mostani belvárosi. Hasonló nagyságú, mintegy 2 000 m2 alapterületű lesz a gútai üzletház is, amely több évig tartó tárgyalások után épülhet meg.
A gútai önkormányzat legutóbbi ülésén el
fogadta a LIDL üzletlánc gútai megépítésére
vonatkozó kérvényt. A pozsonyi Sedus Group
vállalat számára jóváhagyta a közvetlen telek
értékesítést. Ennek értelmében eladásra kerül
a Templom tér 32-es szám alatt lévő városi
tulajdonban levő irodaépület és a közvetlen
környékén magántulajdonban levő épületek.
Az irodaépület és a hozzátartozó telkek becs
lői vélemény szerint mintegy 433 ezer eurót
érnek, a közvetítő cég pedig 480 ezerért vá
sárolná meg ezeket. A testület végül 501 ezer
eurós vételárat hagyott jóvá.
Azonban jó esetben is csak 2018. június 30-a
után kerülhet sor az ingatlan lebontására,
mert a szeptembertől kezdődő iskolaévben
itt kapott helyet az idén felújításra kerülő
Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont
néhány tanterme. Az irodaépület jelenlegi
bérlőkinek pedig kellő idejük lesz új helyet
keresni. Az 1967-ben emelt épületben van

a székhelye a városi tulajdonban lévő Gúta
TV-nek, a nagymegyeri kábeltévé-szolgál
tatónak, a Kolbyt városi hőszolgáltatónak,
valamint egy fodrászatnak, fényképészetnek,
ügyvédi irodának és internetszolgáltatónak is.
Itt kapott helyet továbbá a horgászszövetség,
a Szlovák Kultúra Társulata, valamint egy vé
dett műhely is. A város vezetősége vállalta,
hogy az érintetteket hozzásegíti új telephe
lyek megleléséhez.
A tervezet szerint a kétezer négyzetméter
alapterületű üzletházhoz mintegy százhúsz
parkolóhely is tartozik majd.
A LIDL vezetősége szerint a tényleges épít
kezés megkezdésére még több hónapot kell
várni, hiszen a telekeladás csupán jövő nyár
tól érvényes. Ekkor kerülhet sor az irodaépü
let lebontására és a végső telekrendezésre. Az
építési engedély kiadásától függően a munká
latokra legkorábban 2018 őszén, az üzletház
megnyitására pedig 2019-ben kerülhet sor.

Csütörtökön Csallóközaranyosnál aratott a „vörös kakas”
Annak ellenére, hogy a tűz- és a katasztrófavédelmi szervek
folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a szárazság okozta
tűzveszélyről, a múlt héten csütörtökön Csallóközaranyos
határában, az Ekel felé vezető 63-as út mellett lángra kapott
egy aratásra váró gabonatábla. Mint azt az egyik tűzkárbecslő elmondta, ilyenkor elegendő egy törött üveg, egy eldobott
cigarettacsikk, s rövid izzás után fellobbannak a lángok. Komárom két hivatásos tűzoltó egysége, valamint Nemesócsa,
Nagykeszi és Ekel önkéntes tűzoltóinak ügyességén múlott,
hogy sikerült a lángokat megfékezni, így sokkal kisebb kára
keletkezett a csallóközaranyosi szövetkezetnek, mint a korábbi keszegfalvai tűzesetnél.

Foto Jassa Dávid
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Gyakorlati tanácsok

Mi nem való
a csatornahálózatba?

Minden egyes tevékenységnek kell hogy legyenek szabályai,
ezért adunk néhány gyakorlati tanácsot arra vonatkozóan, mi
nem tartozik a csatornarendszerbe. Minden házhoz, lakáshoz
tartozik csatornahálózat. A szennyvízcsatorna gondos tisztítása, működőképességének biztosítása minden tulajdonos kötelessége.
higiéniai, ökológiai probléNe húzzuk le, dobjuk ki!
mát vonhat maga után, mint
Az egyes háztartási szenny- például dugulás, kiáztatás,
vízcsatlakozókon
keresztül csőtőrés, amelyek viszont
a csatornahálózatba csak a drágábbá tehetik a rendszer
mosogatóból, a WC-ből, für- karbantartását.
dőszobából engedhetjük ki a Az utóbbi időben a nedves
szennyvizet. A konyhai hulla- törlőkendők okoznak jelentős
dék nem szennyvíz, és abban problémát, amelyek vízben
az esetben ha a fogyasztó ilyen nem oldódnak és megakadáhulladékot juttat a csatorna- lyozzák a szennyvízszivattyú
rendszerbe, több kellemetlen- működését és annak meghibáséget és akár anyagi kárt is sodásához vezetnek.
okozhat magának. A csőrend- A csatornahálózat mindnyászerben a lerakódott maradé- junkat szolgálja, tehát lekok eldugíthatják a csatornát, gyünk felelősségtudatosak és
ráadásul nem csak kellemetlen védjük környezetünket.
szagú, hanem robbanó gázok
is termelődhetnek.
Tilos Gúta közterületein
A csatornarendszer
nem hulladékgyűjtő
A
csatornarendszerbe
a
szennyvízzel nem kerülhet:
– kémiai anyag, oldószer, műtrágya
– szilárd hulladék, keményedő anyag, például építkezési
anyag, gipsz, ragasztó, hab,
festék
– zsír, olaj
– műanyag, gumi, fából készült tárgyak, drót és pléh
– textilanyagok
– kerti hulladék, kaszált fű, levelek
– papír, üveg
– konyhai hulladék – csontok,
gyümölcs- és zöldségmaradékok
– intim betét, pelenka, gumióvszer
– cigarettacsikkek
– tabletta, fecskendő
Gátoljuk meg
a csatornadíj emelését!
Sok ember nem tudatosítja, hogy mit okoz, ha olyan
tárgyakat juttat a lefolyóba,
amelyek nem valók oda. Ezek
eltávolítása többféle műszaki,

Gútán Európa védőszentjeire emlékeztek

Cirill és Metód, a két hittérítő emléknapján ismét benépesült Gútán a Szent
Rozália-emlékpark, ahol a város vezetősége és a politikai pártok, illetve társadalmi szervezetek közösen tartottak emlékezést a temetőben felállított emlékműnél. Az ünnepi beszédeket Horváth Árpád polgármester és Litvai Ondrej, a Szlovák Kultúra Baráti Társaságának elnöke mondta (jobbra Leczkési
Mónika szavaló látható). Mindketten a két hittérítő azon érdemeit emelték ki,
hogy Európa keleti részére elhozták a kereszténységet. A kereszténység elősegítette a Kárpát-medence népeinek összekovácsolódását is. Az emlékműnél
a gútai nyugdíjasok Harmonia énekkara is fellépett Nagyová Žofia karnagy
vezetésével, a megemlékezés zárásaként – immár hagyományosan – az ószláv
Miatyánk hangjai csendültek fel.
Kürti Zsolt felvételei

alkoholt fogyasztani!

Általános érvényű rendelettel
fékeznék a randalírozókat

A gútai önkormányzat nyár előtti utolsó ülésén külön programpont foglalkozott a belváros rendjének megszilárdításával. Sokan panaszkodtak ugyanis arra, hogy esténként
nem tartják biztonságosnak a Szent Rozália-emlékpark
térségét, ahol hajléktalanok italoznak.
A képviselők városi rendelet- kátyúzásra 33 tonna ridegaszben tiltották meg a parkban és faltot használtak fel. A most
környékén az alkoholfogyasz- elfogadott döntés értelmében
tást, kivételt csak a búcsúi ren- folytatódik a várost átszelő
dezvények képeznek. Mint arra főút forgalmának mentesítését
Horváth Árpád polgármester is biztosító Telekes utca székülön is felhívta a figyelmet, lesítése és aszfaltozása, amely
a park kegyeleti hely, közelé- a tervdokumentáció elkészülte
ben iskolák vannak, így jogos után még idén megkezdődik.
a tiltó rendelet. Annak ellené- Igaz, két részben, de sor kerül
re, hogy a város gondoskodott a Liget utca felújítására, amely
hajléktalanszállóról, néhányan a felmaratás után új aszfaltszőinkább a II. Rákóczi Ferenc nyeget kap. Hasonlóan megAlapiskola melletti tanítólakás újul a Radnóti utca és a Tó utca
garázsába költöztek be. Tekin- is. A legkomolyabb felújítás a
tettel arra, hogy az üressé vált Štúr utcára vár, ahol az aszfallakásokat a Lidl építése miatt tozás előtt először vízelvezető
multifunkciós szolgáltatóházzá árkot kell készíteni. A belváalakítják át, a hajléktalanoknak ros forgalmas részén, a Szent
innen távozniuk kell.
Rozália park előtt, az Erdő
A képviselők egyhangúlag tá- utcában, az Iskola utcában és
mogatták, hogy a város mint- az Üzletsoron is megújulnak
egy 600 ezer eurós kölcsönt a járdák. Az év végéig 1 kilovegyen fel a gútai utcák, jár- méternyi járdaszakasz kap aszdák felújítására. Idén, csak a faltszőnyeget.

Lángtengerben a harcsási komposztáló
Vasárnap a késő esti órákban már távolról is látni lehetett, hogy Komárom nyugati oldalán
lángnyelvek kúsznak az ég felé. Mint kiderült, a város harcsási szeméttelepén, ahol a műanyag flakonokat tárolják, illetve a zöldhulladékot komposztálják, valószínűleg öngyulladás
miatt csaptak fel a lángok. Négy komáromi tűzoltóautó, két ógyallai önkéntes egység és egy
speciális tűzoltó jármű is küzdött a lángokkal. A szárazság miatt a tűz gyorsan terjedt és csak
éjféltájban sikerült felszámolniuk a tűzfészkeket. A biztonság érdekében ezután egy komáromi és a két ógyallai egység maradt a helyszínen, ugyanis feltételezhető volt, hogy maradhattak
izzásban levő gócok, amelyek ismételten begyulladhatnak. A tűzoltóság és a
katasztrófavédelem felhívja
a lakosság figyelmét, hogy
továbbra is érvényben van
a tűzgyújtás szigorú tilalma. Ügyeljünk arra is, hogy
cigarettacsikk se kerüljön a
száraz avarra!
Jakab István felvétele

Spanyolországban jártak tanulmányi kiránduláson
a Selye János Gimnázium diákjai
Az izgalmakkal teli várakozás már abban a pillanatban meghozta gyümölcsét, mikor hétfőn reggel felszálltam a Spanyolországba induló autóbuszra, hiszen az út kezdeti vidám
hangulata a maradék 26 órára sem hagyott alább. A reggel 7
órakor induló autóbusz 35 diákkal és két tanárral a Komáromi Jókai Színház parkolójából sikeresen útnak indult, majd
kedden, 26 óra múlva érkeztünk meg a katalán Tossa de Mar
mellett elhelyezkedő Cala Llevadó-i kempingbe.
Csomagjainkat lepakolva a Tossa de Marból indultunk,
buszról rögtön célba vettük a és Lloret de Maron keresztül
kemping medencéjét, majd mi- érkeztünk vissza a kempinget
kor már elfoglalhattuk a faházi- övező öbölbe. Este közösen
kóinkat a tengerpart felé vettük lementünk a tengerpartra egy
az irányt, ami 5 percnyi sétánk- kis piknikre. A pénteki nap taba került csupán. Este kellemes nítással kezdődött, majd Lloret
vacsorával, babgulyással vár- de Marba utazva Flamenco-estak minket szállásadóink, a Vi- ten vehettünk részt, ahol küláglátó utazási iroda dolgozói. lönböző tapasokat kóstolhatAz est további része beszél- tunk meg egy kis sangríával.
getéssel és filmnézéssel telt. Gyönyörű táncot láthattunk
Izgatottan vártuk a másnapi ta- és gitármuzsikát hallhattunk,
nítást. Szerdán a közös reggelit nagy élmény volt. Szombat
követően tíz órakor kubai szár- Barcelonáról szólt. Busszal
mazású tanárnőinkkel ismer- utaztunk a katalán fővárosba,
kedtünk meg, majd kezdetét ahol első állomásunk Kolomvette az első tanítási óra, amely busz Kristóf szobra volt, majd
délután kettőkor végződött. végigsétáltunk a Las RamblasOtthoni tanárnőink, Hevesi on, ami Barcelona leghíresebb
Petruf Alena és Musitz Mari- turisták számára fenntartott
etta spanyol frissítővel, horc- utcája, láthattuk a Gaudí-házahataval kedveskedtek nekünk. kat, a spanyol faluban is töltA késő délutáni órákban meg- hettünk egy kis időt, de szerenlátogattuk Tossa városát. Tossa csére megnézhettük a Gótikus
gyönyörű antik város, közép- negyed szépségeit is, valamint
kori stílusú vára meghatározó egy kis szabadidőt is kaptunk.
dísze a tengerpartnak. A csü- Volt alkalmunk beszélgetni a
törtök hajókirándulással telt, helybéliekkel, kicsit magunk-

Őrzik őseik
hagyományát

ba szívni a spanyol életérzést.
Aki érdeklődik a foci iránt, bepillantást nyerhetett az FC Barcelona stadionjába, és a csapat
életébe is a termek bemutatása
által. Utolsó állomásunk a Güell park volt. Vasárnap újabb
tanítási nap következett, és
egy különleges napra ébredtünk. Osztálytársunknak, Jókai Máténak a születésnapját
ünnepeltük közös énekléssel
és ajándékozással este a tengerparton. Hétfőn ismét Barcelona felé vettük az irányt.
Megcsodálhattuk Montserratot
bazilikájával, hatalmas hegyeivel és a Fekete Madonnával
együtt. Délután pedig a Sagrada Famíliát látogattuk meg,
ami az egyik fő látványossága Barcelonának, egy Gaudí

építette templom, amit sajnos
halála miatt nem tudott befejezni, és még mindig építés
alatt áll, adományokból építik
a helybéliek. Kedden az utolsó
tanítási napra ébredtünk keserédes hangulattal, ugyanis az
órák hihetetlenül élménydúsak
és izgalmasak voltak, kubai
tanárnőinkkel énekelhettünk
közösen, majd az utolsó órán
bemutattak egy tradicionális
kubai táncot, cserébe mi is mutattunk pár magyar tánclépést.
A keddi óra kicsit szomorkás
hangulatát a búcsú fokozta, és
a tudat, hogy közeleg a hazaút, kubai tanárnőinktől pedig
el kell válnunk. Délután még
átsétáltunk Tossa de Mar városába, ahol különböző ajándékokat és ételeket vásároltunk.

Este közösen búcsúztunk el a
kempingtől és a tengerparttól.
Elérkezett az utolsó napunk,
bár ez is különlegesnek ígérkezett, hiszen Hevesi Petruf
Alena tanárnő születésnapját ünnepeltük. A délelőttöt a
tengerparton töltöttük, majd
2 órakor bepakoltunk az autóbuszba és kezdetét vette a
hazaút. Ez fárasztóbb volt,
mint az odafele vezető, hiszen
sokkal fáradtabbak voltunk, de
ennek ellenére minden rendben ment.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Musitz és Hevesei Petruf tanárnőknek ezt a fantasztikus kirándulást. Köszönjük
tanárnők, köszönjük Spanyolország!
Bagócsi Lilla (II.C)

Martoson július elején már
második alkalommal rendezték meg azt a népművészeti fesztivált, amelynek keretében gazdag programmal
mutatkoztak be a vendégek
is, akik ugyancsak büszkék
hagyományaikra.
A martosi ifjú hagyományőrzők (a helyi óvodások Pillike,
és a református egyházi alapiskola Fíkötő) csoportjának
fellépése után a magyarországi
Buzsáki Boszorkányos Néptáncegyüttes, a kisudvarnoki
Pünkösdirózsa Népdalkör és
a peredi Csillag Citerazenekar
lépett színpadra. Az összeállítást a Martosi Hagyományőrző
Egyesület fellépése zárta. A
fesztivál egyben bizonyította,
hogy a lelkes fiatalok a biztosítékai annak, hogy a nagymamák, dédnagymamák, a
felmenők hagyományait nem
csak őrzi, hanem műveli is az
új generáció.
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Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?

Rajzanak a gyümölcsmolyok, a lisztharmatok fertőzése állandó és megérkeztek az
amerikai lepkekabóca lárvái.
Az aszályos napokban nem
történt nagy változás a növényeink, de a károsítók
életében sem. Lisztharmat,
atkák, levéltetvek és molyok.
A szőlészek már a negyedik
permetezésnél tartanak, ott is
csak a lisztharmat és a tarka
szőlőmoly (a felvételen) első

nemzedéke okozott gondot.
Természetesen a háztáji kertekben sokszínűbb lehet a
növényvédelmi helyzet. A
mélyfekvésű kertekben, a
sűrűbben ültetett, párásabb
környezetben, a kelleténél
erősebb metszés után, az
érzékenyebb fajtáknál, a kihagyott permetezéseknél, a
helytelen készítményválasztásnál, a lombfelületet is érő
öntözésnél, már közepes varasodással, peronoszpórafertőzéssel is találkoztam. Ezért
fontos mindig hangsúlyozni,
hogy tapasztalata, tudása és
növényei ismeretében csak a
gazda dönthet a permetezés
szükségességéről és ismétléséről.

A napokban lehullott csapadék egy kicsit csökkentette
a növényeink szomjúságát.
A borús, szélmentes időben
most nem szárad olyan gyorsan a levelek felülete. Erősödni fog az almatermésűek
varasodása és a szőlőperonoszpóra támadása.
A lisztharmatok idáig is jól
érezték magukat, a hajnali
pára, harmat elegendő nedvességet biztosított számukra.
Minden
növényen megtalálhatjuk
a
lisztharmatot.
Amennyiben
hűvösre,
csapadékosra fordulna az időjárásunk, az sem
hátráltatná
a
terjedésüket. A
szüretig főszereplők lesznek!
Folyamatosan rajzanak a
gyümölcsmolyok. Most már
biztos, hogy a
téli hideg és az
aszály sem vetette vissza a
gyümölcskártevőket. A cseresznyelégy és
a
levéltetvek
(jobbra) is a
szokott időben
és mennyiségben érkeztek. Ez
utóbbiakra több
speciális rovarölő kapható. Az
atkák a lisztharmatokhoz hasonló környezeti
feltételek mellett terjednek. A
leander levelein, a leggyako-

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

Közlekedási malőr
ribb faj, a kétfoltos takácsatka
kárképe jelentkezik. A szívásnyomokat a lepkekabóca
telepeinek a tövében fotózta a szakember. Szélsőséges
ökológiai viszonyok között is
megtalálja az életfeltételeit,
az üvegházaktól a zöldséges
ágyásokon át az összes gyümölcstermő növényünkön károsíthat.
Már néhány hete megérkeztek az áttelelő tojásaikból az
amerikai lepkekabóca lárvái.
A teljesen kifejlett, szárnyas
imágó melletti fiatal lárvák,
a rovar folyamatos, elhúzódó
kikelését bizonyítják. Nem
lehet egyetlen permetezéssel
elcsípni a lárvák többségét
pl. tavasszal, a kikelésükkor.
De ha ez sikerülne, akkor is
számíthatunk a beköltözésére, mert több száz tápnövénye
van, valahol biztosan megtalálható a kertünkön kívül is.
A lárvatelepet védő fehér viaszszálakat feloldó olajos ada-

lékkal segíthetjük a rovarölők
hatását.
– Zsigó György–

GALERIA
FOTOSZALON

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és
színes, valamint
fekete-fehér
fényképek
feldolgozása
csúcstechnikával
* fényképezőgépek
és kellékek árusítása, javítása

Komárom

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

Ferences barátok utcája 14.
Tel.: 0905 918 628
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

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

fűnyírók 54,90 €-tól

is felvisszük!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten több olyan
problémával is szembekerül, amelyek elől első reakcióként legszívesebben elmenekülne. Mivel erre nincs lehetősége, kénytelen kezelni a helyzetet és ösztönös megérzéseire hallgatva meg
is találja a kiutat a legreménytelenebb szituációból is.
HALAK (február 21. – március 20.) Tettvágyát senki és semmi nem nyomhatja el ezen a héten. Megnő az energiája, akaratereje, önérvényesítési vágya pedig igazán nemes formában tör elő. Nem egyedül akarja learatni a babérokat, hanem
hajlandó a sikerben is olyan arányban osztozni, ahogyan a
munkában tették.
KOS (március 21 – április 20.) Ha nincs elegendő anyagi forrása, képes több állást, végeláthatatlan túlórákat is vállalni, hogy a
családjának biztosan legyen elegendő pénze. Mindaddig helyesen cselekszik, amíg a többiek értékelik és megbecsülik, amit
értük tesz. Ellenkező esetben ne hagyja magát kihasználni és
lépjen fel saját érdekében!
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten könnyen félreértheti a környezetében élők, különösen partnere reakcióit. Azt
gondolhatja, hogy partnere az ön szempontjait figyelmen kívül
hagyva döntött, pedig az ön érdekeit legalább annyira szem
előtt tartotta, mint a sajátját. Tisztázzák a félreértést, mielőtt
késő lenne!

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

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

humor-csokor
Családi ebéd egy étteremben:
– Elcsomagolná a maradékot a
kutyánknak?
– Természetesen!
– Jaj de jó apu! Lesz kutyánk?!
Pilóta: – Itt a KLM 114… Startengedélyt kérünk!
Torony: – Nem kaptuk meg a
repülési tervüket. Hova szeretnének repülni?
Pilóta: – Természetesen Berlinbe, mint minden hétfőn!
Torony: – De ma kedd van!
Az étteremben három vendég
teát rendel. Az egyik a pincér
után kiált:
– Az én teámat feltétlenül tiszta pohárban hozza!
Visszajön a pincér a teákkal:
– Melyikük kérte tiszta pohárban?

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Időről időre azon kapja magát, hogy újabb lépést tett valami eléréséért vagy megvalósításáért, miközben senkinek sem beszél róla, mennyire fontos is
ez önnek. Talán saját maga előtt sem vállalja fel, de ha őszinte
önmagához, hosszú ideje része az életének és tudja, hogy nagyon is lényeges.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha mostanában nem figyelt oda,
hogy állnak anyagi ügyei, itt az ideje, hogy számvetést készítsen. Gondolja végig, befizetett-e mindent, nem lapul-e táskája
mélyén néhány rendezetlen – és rég elfelejtett – számla, nem
kellene-e felkeresnie könyvelőjét. Sokszor az apróbb tartozások
tetemesen növekednek
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ez a hét az újrakezdés időszaka az Oroszlánok számára. Most megszerezheti azt,
amiről úgy gondolja, boldoggá fogja tenni, legyen szó akár egy
cél eléréséről, akár egy kapcsolatról vagy egy tárgyról. Semmi
sem tarthatja vissza, mindent megkaphat, amire csak szemet
vet.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Figyelje meg alaposan azokat a helyzeteket, amelyek indulatossá teszik önt.
Igyekezzen minél hamarabb kívülről szemlélni a szituációt,
vegye észre, hol az a pont, melyik az a mondat, ahol nem
tudja megőrizni nyugalmát, majd pedig keresse meg az okokat.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bár nagyon szeretne megkapni valamit, annyira fél a visszautasítástól, hogy
nem mer tenni érte. Tudja jól, hogy a nemleges válasz nagyon
megviselné érzelmileg és hosszú ideig nem tudna továbblépni.
Ez annak a jele, hogy érzelmileg túlságosan függ az adott személytől vagy dologtól.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Sok mindent elérhet most befolyásos ismeretségei révén. Új üzleti lehetőségek
nyílnak meg ön előtt, és ezen a héten alkalma lesz megmutatni, hogy valóban ért a szakmájához. Mivel a legjobb reklám a
jó minőség, rövid idő alatt jelentősen szélesedik ügyfélköre,
mégpedig nem is akárkikkel.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ezen a héten olyan
tanulási lehetősséggel találkozhat, amelynek a munkájában és
általános műveltségének gyarapításában is hasznát veszi. Ezzel
együtt új kereseti forrásra bukkanhat, méghozzá a legjobbkor,
mert ugyancsak kiköltekezett mostanában és még nem állt helyre egészen a házi költségvetése.
BAK (december 22. – január 20.) Környezetében valaki sorra ér
el sikereket határozott, kissé talán erőszakos fellépésével. Talán
észre sem veszi, de – bár elítéli ezért – saját maga is használni
kezdte ezeket az eszközöket. Őrizze meg saját stílusát, kövesse
saját értékrendjét, hiszen ezzel eddig is elismerést váltott ki és
kiválóan boldogult.

Horgászbotok WALDEK
javítása
43, 00 eurótól
Komáromban: 35, 00 eurótól

5
s. r. o.

Bejárati ajtók
már

Beltéri ajtók már

0950 591 112

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

e-shop:
www.privlačuj.sk

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

Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830

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

Lakásbiztosítás, házbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Régi (háború előtti)
rádiókat gyűjtök.
Tel.: 0915 094 045.
REKOM
Rekonštrukcia bytov * Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051,
0905 450 570

AUTÓBIZTOSÍTÁS
a legjobb
áron!
Tel.: 0905 928 195

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

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

0907 227 699
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MŰSORAJÁNLAT
július 15-től 21-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 Mesék, 12.05 Pog�gyász, 13.10 Doktor House
(amer.), 14.15 Édesek és
mostohák (amer.), 16.55
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Madagaszkár 2 (amer.), 20.50
Az istenek a fejükre estek (amer.), 23.20 A túlélő
(amer.-angol), 1.20 Rossz
csillagzat (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.40
Eg y rém moder n család
(amer.), 13.35 Tövismad ara k (amer.), 15.50 Castle
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Eg y perc és nyersz!,
20.0 0 A m i k is falu n k
(mag ya r), 21.10 A pa r ipa
(amer.), 0.0 0 Ba rátok babával (amer.), 2.10 Gyilkos
elmék (amer.)

RTL II

12.10
Anyák
gyöngye
(amer.), 13.10 Nő a baj
(amer.), 15.00 A gyanú árnyékában, 19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.),
20.00 A hívás (amer.), 21.50
November Man (amer.-angol), 23.55 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.35 Sherlock, a jak,
12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos ut azása a vadludak kal, 14.05
Digby,
a
tinisárkány,
15.00 Peppa malac, 17.05
Jake és Sohaország kaló zai, 19.45 Eperke és barát ai, 20.15 Eg yszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vag yok it t!, 22.40 M R
Szimfoni k, 1.00 Hullámok
ördöge (amer.)

Duna tv

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, 7.10
Mesék , 13.10 Gy il kos so rok (a mer.), 14.15 Doktor House (a mer.), 15.15
A
bomba nő
(a mer.),
17.25 R ipost, 18.0 0 Té nyek , 18.55 Zor ro ála rca (a mer.), 21.55 Kémes
há r mas (a mer.), 0.0 0 Hátbor zongat-La k 2. (a mer.),
1.50 Ha z udj, ha t ud sz!
(a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.55
A Muzsikatévé bemutatja, 13.35 Jégvárak (amer.),
15.35
Szabadítsátok
ki
Willyt!
(amer.-francia),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 Szörny
Rt. (amer.), 21.50 Az éhezők
viadala (amer.), 1.35 Szörny
Rt. (amer.)

RTL II

11.20 Nő a baj (amer.), 13.10
Segítség, bajban vagyok!,
18.10 Nicsak, ki beszél!
(amer.), 20.00 Másnaposok
szerencséje (amer.), 21.50
Barátok babával (amer.),
23.55 Másnaposok szerencséje (amer.), 1.45 Barátok
babával (amer.)

M2

12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.05 Jack és
Sohaország kalózai, 17.30
Aladdin, 18.15 Sárkány
és papucs (magyar), 19.50
Eperke és barátai, 20.15
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.05 Film klub
(amer.), 21.10 Kvíz show
(amer.)

Duna tv

11. 2 5 Té r ké p, 14.10 M a g y a r k r ó n i k a , 14.45 Él e tjel (m a g y a r), 16 . 30 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
H a m i s a b a b a (m a g y a r),
21.0 0 A z u t ol s ó a kc ió h ő s
(a m e r.), 2 3.15 Vé d el m i
kó d (a m e r.)

12.50 Mú zeu mt ú ra , 13.35
Réz t ábla a kapu alat t
(olasz), 15.20 D úvad (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.0 0 Hí radó, 18.35 Tommy és Tuppence for ró
nyomon (a ngol), 19.35
K apj el, ha t ud sz! (a mer.),
22.0 0 Jobb, ha hallgatsz
(a mer.), 0.0 0 Tisz tességtelen ajá n lat (a mer.)

11.40 Keg yel mes ú r ro kona
(mag ya r),
14.15
Székely derbi, 15.15 Csalá d-ba r át hét vége, 16.50
Balaton i nyá r, 18.50 Té rké p, 20.0 0 M i ndenből eg y
va n , 21.35 Napló apá mna k , a nyá m na k (mag ya r),
23.30 Tót h Já nos (mag ya r), 0.0 0 O per a Café,
2.20 Élet jel (mag ya r)

11.25 Ke resz t elő (mag ya r), 13.50 Rejt élyes
X X. szá za d , 15.55 Csalá d-ba r át hét vége, 17.25
Balaton i nyá r, 18.50 Ö t
kont i nen s, 19.20 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 A be csü let út já n ,
22.35 O n t he Spot , 23.30
Ha ng v il la

Duna World

Pozsony 1

13.20 A sors kereke
(amer.), 15.45 Szlovákia
leg-faluja, 16.50 A test
titkai, 17.55 Főzzünk,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
A test titkai, 21.20 Talkshow, 22.15 A szerelem
árnyékai (olasz), 23.45
Mint a delfin (olasz), 1.50
Ismétlések

Pozsony 2

11.45 Tudományos magazin, 13.05 Farmereknek, 13.55 Tesztmagazin, 14.30 Kerékpározás,
18.30 Esti mese, 19.45
Híradó, 20.00 A hiúzok
visszatérése, 22.35 A híd
(dán-svéd), 23.35 A II. világháború

Markíza tv

11.20
Esküvőhábor ú
(amer.-kanadai),
13.10
Mi kell a nőnek? (amer.),
15.50
Örök ké
f iatal
(amer.), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Nagyf iúk 2 (amer.), 22.35
Amerikai pite: A találkozó
(amer.)

JOJ TV

10.15 Mintamókus (amer.),
12.10 Holidaze (amer.),
13.50 A függetlenség napja (amer.), 16.50 Találd
ki a koromat, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Mortdecai (amer.), 22.55
McGrub er (amer.), 0.45
Rocky III (amer.)

Duna World

Pozsony 1

12.40
Poi rot
(a ngol),
14.10 Eze r k la r i nét (cseh),
16.30 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 né pem
i r á nt i sze ret et é r t (ola sz),
23.35 Poi rot (a ngol)

Pozsony 2

11.45 A csalá d , 13.10
Visszat é rés a sz í nészle gend á k hoz , 14.15 Ke rékpá rozá s, 18.30 Pét e r ről,
19.30 Est i mese, 20.0 0
H í r a dó, 20.10 A megszállot t a k (orosz), 21.15 Él n i
( japá n), 23.40 Tisz t eletreméltó hu l lá k (a me r.)

Markíza tv

9.50 Ikrek (amer.), 12.00
Halálos iramban 2 (amer.),
14.10 Csúcsformában 2
(amer.), 15.55 Atletiko
Cvernofka (szlovák), 17.50
Felvég, alvég, 19.00 Híradó, 20.30 Phillips kapitány (amer.), 23.10 Öljétek
meg Salazart (amer.), 1.20
Ismétlések

JOJ TV

8.45 Cápacsapda (amer.),
10.20 Az első igazi nyár
(amer.), 12.35 Mortdecai
(amer.), 14.45 Fekete bárók (cseh), 16.55 Szuper
nyaralók, 17.50 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Három nap
a halálig (amer.), 23.10 A
katona (amer.), 1.05 McGruber (amer.)

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 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Extrém activity, 20.40
Humorkoktél, 21.50 X-Men
(amer.), 0.30 Bűnös Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet!, 14.40
Családi titkok, 15.45 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Extrém activity, 20.40
Humorkoktél, 21.50 Született
szobalányok (amer.), 22.50
Telenovella (amer.), 23.20
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.30 Szulejmán (török), 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, 20.55 Barátok közt,
21.30 Dr. Csont (amer.),
22.30 Gyertek át!, 1.40 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 Ízek
szerelmese, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 23.00 Barátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.00 Vakáción a Mézga család, 13.15 A Meseerdő lakói,
13.25 Animália, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.20
Mesélj nekem!, 18.00 Szófia
hercegnő, 19.40 Manó Benő,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.25
Én vagyok itt, 22.40 Odaát
(amer.), 0.20 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.15 Zorro
(kolu mbiai),
15.05
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.55 A múlt árnyékában (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.), 22.15 Alpesi nyomozók (osz t rák),
23.05 Menek ülj, hog y élhess! (olasz)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.30 Szulejmán (török), 14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00
Celeb vagyok, ments ki
innnen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Az Argo-akció
(amer.), 0.40 Túszjátszma
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 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, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.00 Vakáción a Mézga
család, 15.00 Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Peppa malac,
17.30 Alvin és a mókusok
(amer.), 18.00 Szófia hercegnő, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.20 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

Duna World

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.15 Zorro (kolumbiai), 15.00 Erdészház
Falkenauban (német), 15.50
A múlt árnyékában (szlovák),
17.00 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Csak színház és
más semmi (magyar), 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Cédrusliget (amer.kanadai), 0.45 Hawaii Five.0
(amer.)

Pozsony 1

11.35 Oszlopos Simeon
(magyar), 14.40 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Család-barát válogatás, 17.00
Balatoni nyár, 19.00 Magyar
rock, 20.00 Banán, pumpa,
kurbli, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 2

12.20 Julie Lescaut, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Profik (angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Mit tudom én!, 21.55 Az első ügyosztály esetei (cseh), 23.55
Profik (amer.)

11.25 Az új rokon (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.10
Öt kontinens, 14.40 Itthon
vagy!, 15.05 Roma magazin, 16.00 Család-barát,
17.00 Balatoni nyár, 19.00
Magyar rock, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Hacktion (magyar), 22.40 Odaát (amer.)
12.20 Julie Lescaut (francia), 13.55 Építs házat, ültess fát!, 14.30 Profik (angol), 15.30 Esély, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
Talkshow, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Erzsébet (angol), 22.10 Dr. Martin (szlovák), 23.00 Profik (angol),
23.55 Largo (amer.)
12.00 Élő panoráma, 13.20
Japán ismeretlen csodái,
15.40 A vadon 60 gyilkosa,
18.00 Az elveszett világok
keresése, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 A II. világhábor ú, 21.05 Cabirina
éjszakái (olasz), 23.00 Fargo (amer.)

Markíza tv

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 2

14.30 Kerékpározás, 18.00
Az elveszett világok keresése, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A sztálingrádi csata, 20.55 Amarcord
(francia-olasz), 22.55 Fargo
(amer.)

8.45 Forr a bor, 12.00
NCIS:
A
helyszínelők
(amer.), 14.00 Cobra 11
(német), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 23.00 Atletiko Cvernofka (szlovák),
0.10 Mama (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

7.25 Tárgyalóterem, 13.00
Rex felügyelő (osztrák),
14.00 Geissenék, 15.00
Édes élet, 17.20 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.00
Paranormális
történetek,
0.05 Bostoni halottkémek
(amer.), 1.05 Reality show

8.45 Forr a bor, 12.00 NCIS:
A helyszínelők (amer.),
14.00 Cobra 11 (német),.
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni, 21.40
Forr a bor, 23.50 Két és fél
férfi (amer.)
13.00 Rex felügyelő (német),
14.00
Geissenék,
15.00 Édes élet, 17.00 Hírek, 17.20 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Találd ki a koromat,
23.20 Paranormális esetek
(amer.), 0.20 Bostoni halottkémek (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Extrém activity, 20.40
Humorkoktél, 21.50 Philips
kapitány (amer.), 0.45 Hűtlen
vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.30 Szulejmán (török), 14.45 Éjjelnappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok, ments ki innen!,
17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 19.00 Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.35 Szulejmán (török), 22.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 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, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

13.25 Animália, 14.30 A kis
Amadeus, 15.00 Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Peppa malac,
17.30 Alvin és a mókusok
(amer.), 18.50 Dóra, a felfedező,
19.40 Manó Benő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 22.40 Odaát (amer.),
23.25 Az A38 hajó színpadán

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.10 Zorro, 15.00
Erdészház Falkenauban (német), 15.50 A múlt árnyékában (szlovák), 16.50 Don
Matteo (olasz), 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Zsaruvér (amer.),
21.25 Átok (magyar), 23.00
Bunkerember (magyar)

Duna World

11.40 Asszonyok (magyar),
13.20 Magyar gazda, 14.35
Nemzetiségi
műsorok,
15.40 Család-barát válogatás, 16.40 Balatoni nyár,
18.40 Magyar rock, 19.40
Legenda, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Életművész, 23.30 Kulturális híradó

Pozsony 1

12.20 Julia Lescaut, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Profik (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Old
Surehand
(amer.-német),
21.55 Támadás (olasz),
23.40 Profik (angol), 0.35
Largo (amer.)

Pozsony 2

11.30 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 13.25 A sztálingrádi csata, 14.30 Kerékpározás – Tour de France, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Vad Amerika,
20.55 Accattone (olasz),
22.50
Fesztiválpercek,
23.05 Fargo (amer.)

Markíza tv

8.55 For r a bor, 12.00
NCIS:
A
helyszínelők
(amer.), 14.00 Cobra 11
(német), 15.00 Családi
tör ténetek,
17.00
Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Feleségcsere, 21.50 For r a
bor (szlovák), 0.00 Cobra
11 (német), 1.55 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

JOJ TV

7.30 Tárgyalóterem, 9.30 A
felszín alatt, 12.00 Híradó,
13.00 Rex felügyelő (osztrák), 14.00 Geissenék, 15.00
Édes élet, 17.00 Híradó,
17.20 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Az igazi arc (szlovák), 21.40
A panelház (szlovák), 22.20
Paranormális esetek, 23.20 A
bostoni halottkémek (amer.),
0.20 Graceland (amer.)

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
6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A
sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Extrém activity,
20.40 Humorkoktél, 21.50 A
szultána (török), 0.00 Különvélemény (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.30 Szulejmán (török), 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, 20.55 Barátok
közt, 21.30 CSI: A helyszínelők (amer.), 22.35 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 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, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.00 Vakáción a Mézga
család, 13.15 Meseerdő lakói, 13.25 Animália, 14.30 A
kis Amadeus, 15.10 Franklin, 17.30 Alvin és a mókusok, 18.00 Szófia hercegnő,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
21.25 Én vagyok itt! (brazil),
22.40 Odaát (amer.)

Duna tv

12.45 Főzzün k egyszer űen, 14.00 Zor ro (kolumbiai), 14.50 Erdészház Falkenauban (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 (német-osztrák), 20.25 Tóth
János
(magyar),
20.55
Addams Family 2 (amer.),
22.35 A sípoló macskakő
(magyar), 0.10 Texas gyilkos f öldjén (amer.)

Duna World

11.20 Tornyot választok
(magyar), 13.15 Daruka
Mihály, 14.10 Magyar krónika, 16.00 Család-barát
válogatás, 17.00 Balatoni
nyár, 19.00 Magyar rock,
20.00 Nemcsak a 20 éveseké a világ, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20
Ju l ie
L e scaut ,
14.0 0 Épít s h á z at , ü lt e ss
fát!, 14.30 P rof i k (a ngol),
16.25 A v i lág m a d á r t ávlatb ól, 16.55 Rose m a r y
é s T hy me, 17.45 Pá r baj,
19.0 0 H í r a dó, 20.25 Ny it ot t ket re c (né met), 21.55
Cai n k apit á ny (f r a ncia),
23.35 P rof i k (a ngol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.00
Kerékpározás, 18.00 Az
elveszett világok keresése, 18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.10 A holnap
világa, 21.05 A titokzatos
lakó (francia), 23.05 Fargo
(amer.), 23.15 Rendőrség

Markíza tv

8.45 For r a bor, 12.00
Mon k (amer.), 14.00 A
far m, 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Hí radó,
20.30 For r a bor, 21.40
Jó t ud ni!, 0.00 Két és fél
fér f i (amer.), 0.50 Mon k
(amer.)

JOJ TV

12 .00 Híradó, 13.00 Rex
felügyelő (német), 14.00
Geissenék, 15.00 Édes
élet, 17.20 Tárgyalóterem, 19.0 0 K r i m i , 19.30
H í r a d ó, 20.35 A jelszó
(showműsor), 21.30 Dr.
Csont (amer.), 23.35 Paranormális esetek, 0.35
Bostoni
halottkémek
(amer.)

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 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Extrém activity, 20.40
Humorkoktél, 21.50 A ravasz, az agy és két füstölgő
puskacső (angol), 0.05 Backstrom nyomozó (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.30 Szuljemán (török), 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, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Én és a hercegem 3 (amer.), 23.40 Selyemút, 0.15 Igazs ágosztók
(amer.)

RTL II

10.00 A narancsvidék (amer.),
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

12.00 Vakáción a Mézga család, 13.15 Meseerdő lakói,
13.25 Animália, 14.30 A kis
Amadeus, 15.10 Franklin,
17.30 Alvin és a mókusok,
18.00 Szófia hercegnő, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 21.25 Én
vagyok itt! (brazil), 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.15 Zorro (kolumbiai), 15.00 A vidéki
doktor (német), 15.50 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.55 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (német-osztrák), 20.25 Hat
nap, hét éjszaka (amer.),
22.11 Ghost (amer.), 0.20 A
misszionáriuslány (olasz)

Duna World

11.35 Illetlenek (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 Magyar rock,
20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Életművész,
0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Julia Lescaut, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Profik (angol), 16.25
A világ madártávlatból,
16.55 Rosemary és Thyme,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia leg-faluja,
22.00 James Bond (amer.),
23.45 Talkshow, 0.40 Largo
(amer.)

Pozsony 2

14.15
Kerék pá rozás
–
Tou r de Fra nce, 18.10 A z
elveszet t világok kere sése, 18.30 Mesék , 20.0 0
Hí radó, 20.10 Napóleon i
hábor ú k , 21.05 Tess (f ra ncia-a ngol), 23.50 Fa rgo
(amer.)

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszínelők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Babovřesky 2 (cseh), 23.00 Halálos iramban (amer.), 1.10
Cobra 11 (német)

JOJ TV

12.20 Rex felügyelő (német), 13.25 Geissenék,
14.20 Az ördög jobb és bal
keze (olasz), 17.00 Híradó, 17.20 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Minden, amit szeretek, 22.10 Nap, széna, eper
(cseh)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július
15-én Henrik, Roland
július
16-án Valter
július
17-én Endre, Elek
július
18-án Frigyes
július
19-én Emília
július
20-án Illés
július
21-én Dániel
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Balla Zoltán és Sárai Edina,
Madarász Viktor és Jaskó Anna, a nagykeszi Ferusz Gábor
és a komáromi Erdei Emese.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a marcelházai Gurányi Emília, a komáromi Juhász Cynthia, Jančóová Emília
és Hajdú Bence Noé, a köbölkúti Jezsó Zalán, a dögösi
Kvasai Jakub, a komjáti Sulíková Adela, a megyercsi Molnár
Rolad, az újlóti Tučániová Hanka, a petőszinyei Gál Dániel,
az ifjúságfalvai Rigó Alex, a naszvadi Vanya Zoé, a szentpéteri Psota Viktória, a csallóközaranyosi Turza Szilvia, a
szilasházai Moravčíková Alexandra, a pati Paulík Bence, a
bánkeszi Ruglík Tomáš és Tamara.

A Dunatáj receptkönyvéből

Sonkával-sajttal töltött
rántott hús

Hozzávalók:
120 dkg sertés rövidkaraj
(12 szelet)
20 dkg sonka (12 szelet)
20 dkg trappista sajt
(12 szelet)
2 db tojás
20 dkg finomliszt
25 dkg zsemlemorzsa
5 dl napraforgóolaj
Elkészítése:
A hússzeleteket kiklopfoljuk és megsózzuk.
Minden hússzeletre teszünk egy szelet sonkát és egy szelet sajtot,
felgöngyöljük, és fogpiszkálóval átszúrjuk.
Lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába forgatjuk, és forró olajban fedő
alatt lassú tűzön megsütjük.

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik július 4-én elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett édesapát,
nagyapát és dédnagyapát,

Bozsaky Bélát,

aki életének 91. évében egy csendes
sóhajjal adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Megemlékezés
…A múltba visszanézve valami fáj,
azokat keresni, kik nincsenek közöttünk már.
Sírotokra hiába visszük a virágot,
eltemettük veletek az egész világot…

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk Örsújfalun

Boncz Andrásra

halálának
ötödik évfordulóján

Felesége és lánya

Boncz Györgyre

halálának tizenhetedik
évfordulóján.

Édesanyja és huga

Csak az hal meg,
kit elfelednek...
Ezekben a napokban emlékezünk
a szeretett férj, édesapa, após
és nagyapa,

dr. Horváth György
alkotmánybíró

halálának harmadik évfordulójára.
Akik tisztelték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző családja
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítsanak neked.
Örök világosságban, békességben nyugodj,
soha nem feledünk, míg a szívünk dobog.

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 12-én,
halálának nyolcvadik évfordulóján

Horváth Gézára
Gútán.

Emlékét örökké őrzi Domján József és családja

Hozzávalók:

40 dkg liszt
20 dkg cukor
4 tojás sárgája
20 dkg zsír
1 tasak sütőpor
kevés tej
60 dkg barack
2 tasak vaníliás pudingpor
1 evőkanál keményítő
1 nagy doboz tejföl
4 tojás fehérje
cukor (ízlés szerint)

2 tasak vaníliás cukor
6 dl tej

Elkészítése
Először a tésztát készítjük hogy lágy tésztát kapjunk.
el. Összegyúrjuk a lisztet, a Fóliába csomagoljuk, majd
zsírt, a 4 tojás sárgáját, a cuk- betesszük a hűtőbe.
rot, a sütőport és annyi tejet, A vaníliás krémhez a vaníliás pudingport és a keményítőt csomómentesre keverjük
a tejjel, majd sűrű krémmé
főzzük. Ízlés szerint cukrozzuk, majd hagyjuk kihűlni.
Ha kihűlt, hozzákeverjük a
tejfölt és a 4 tojás fehérjéből
vert kemény habot, majd
belekeverjük a kockákra vágott barackot is. Egy selymes massza lesz belőle.
A tésztát kettéosztjuk, az
első lapot kinyújtjuk és egy
kizsírozott, kilisztezett tepsibe tesszük. Erre jön a töltelék, majd a másik lap.
Eligazgatjuk a szélét, majd
közepes hőfokon (kb. 170180 fok) sütjük, majd még
forrón meghintjük porcukorral.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Lenková Júlia (84 éves), Sádecký Igor mérnök (54
éves), Juhász Jolán (72 éves), Molnár Zoltán (Kabátfalu, 49
éves), Mórocz Mihály (94 éves), Kliment Ferenc (67 éves),
a zsemlékesi Kováčová Mária (84 éves), a nemesócsai Cseh
Éva (49 éves), a nagykeszi Gacsal Julianna (73 éves), az ekeli Pálik Mihály (76 éves), a keszegfalvai Pastorek Ottó (63
éves), a csallóközaranyosi Csóka Gizella (91 éves), a dunaradványi Janura Ladislav (67 éves). Emléküket megőrizzük!

Köszönetnyilványtás

Barackos-pudingos süti

Kandallók, csempekandallók,
cserépkályhák, hordozható cserépkályhák,
bútorok, tulipános bútorok,
fürdődézsák kedvező áron.
Kiváló árértékarány!

Minden felvidéki magyarnak
10 % engedményt
és egy tetszés szerinti
címert adok!

ÚSZÁS

Bence a nyíltvizes országos bajnokságon
is megállta helyét

www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu,
www.kezifabutorok.com, * www.furdodezsak.com,

Tel.: 0036203979102.

Elektronikus
számlázás

A KOMVaK Rt. Komárno (komáromi vízművek)
felhívja tisztelt fogyasztói
figyelmét, hogy ezentúl lehetőségük nyílik arra hogy
a vízfogyasztói számlájukat
elektronikus formában kapják meg. Ez a szolgáltatás díjmentes az összes fogyasztó
részére.
Ennek az elektronikus formá- jelezzék, és töltsék ki a benak a segítségével a fogyasztó leegyező nyilatkozatot mee-mailen keresztül pdf-formá- lyet a postacímünkre kérjük
tumban kapja meg a számláját elküldeni: E. B. Lukáča 25,
az e-mail címére. Ennek az vagy e-mailben a soz@komelektronikus formának több vak.sk címre.
előnye van:
A beleegyező adatlap a kö– gyorsabb kézbesítés
vetkező címen található:
– a küldemény nem veszik el www. komvak.sk
útközben
Ennek alapján a KOMVaK
– több idő jut a feldolgozásra
Rt. a számlájukat már nem
– környezetvédelem
nyomtatott formában kézAmennyiben érdeklődnek új besíti, hanem elektronikus
szolgáltatásunk iránt, kérjük úton.

Kérdéseikkel forduljanak
az ügyfélszolgálati irodánkhoz
az E. B. Lukáča 25. szám alatt,
vagy telefonon a 035/7722277, 0905231684 számon
illetve e-mailban:
soz@komvak.sk, www.komvak.sk

Július 1-jén Pozsonyban (Zlaté Piesky) került megrendezésre a
nyíltvízi országos úszóbajnokság, ahol Di
kácz Bence, a THREE
PULS klub versenyzője életében először indult az 5 km-es távon.
A verseny során több
meglepetést is okozott,
hiszen az idősebb korosztály versenyzőit is
maga mögé utasította.
Korosztályában (12-13
évesek) az 1:02:10,83as idő bajnoki aranyérmet jelentett számára.

II. Gőgh Kálmán Emléktorna

Augusztus 5-én a gútai stadionban második alkalommal kerül
megrendezésre Gőgh Kálmán nevét viselő ifjúsági labdarúgó
emléktorna.
A gútai származású Gőgh Kál- (U7, U9, U11, U13) összesen
mán akaraterejének, odaadá- 24 csapat mérkőzik egymással
sának és alázatos edzésmun- és közel 300 focistapalánta kerkájának köszönhetően 1974 geti majd a labdát. Az eseméés 1980 között 55 alkalommal nyen a hazai Gooal Academy
szerepelt a csehszlovák válo- fociiskola növendékein kívül
gatottban, amellyel Belgrádban további 8 labdarúgóklub kép1976-ban Európa-bajnok lett, viselteti magát: Újpesti Torna
valamint az 1980-as Európa Egylet (HUN), Illés Akadémia
bajnokságon bronzérmet szer- (HUN), ŠK Slovan Pozsony
zett. A tragikus balesetben, (SVK), FC DAC 1904 Dunamindössze 47 évesen elhunyt szerdahely (SVK), FC Nyitkiváló sportbarát, hátvéd és ra (SVK), FKM Érsekújvár
edző nevét a gútai FK labdarú- (SVK), KFC Komárom (SVK),
góklub stadionja is viseli.
ŠK Tardoskedd (SVK) és MŠK
Az emléktornán 4 kategóriában Ógyalla (SVK).

Nyaraljon Ön is a                           -jal!

Versenyt hirdetünk azon olvasóink között, akik nyári szabadságuk alatt lapunk egy számát is becsomagolják az
útitáskákba és vállalják, hogy üdülésük
alatt az újsággal együtt megörökítenek
egy-egy jellegzetes épületet, tájat, festői

környezetet. Azok között, akik szeptember 20-ig elküldik szerkesztőségünkbe
illetve email címünkre:
dunataj@zoznam.sk
a felvételt, karácsonyi ajándékként olvasóink segítségével értékes jutalmat sor-

solunk ki és természetesen a felvételeket
is folyamatosan közöljük.

Nyaraljon és fotózzon velünk!
Jó pihenést, zavartalan nyaralást
kívánunk minden olvasónknak!

KAJAK-KENU

LABDARÚGÁS

A jubileumi, 45. Nyitranováki ötszázas versenyén, amely egyben a 11-12 éves fiúk és lányok nyíltvizi, hosszú távú országos bajnoksága, remekeltek a komáromi vizesek. Ambrus
Attila, Broczky László és Ódor László neveltjei a versenyen három bajnoki, két ezüst- és
három bronzérmet gyűjtöttek be.
Az egyéni eredmények:
2 000 m – szombat:
K2 11 és 12 éves fiúk: 1. Tóth Ľudovit – Doktorík
Dominik, 2. Grolmus Lukáš – Podleiszek Dávid,
3. Farkaš Tomáš – Zrnek Jakub * K1 12 éves lányok: … 3. Vávrová Eva, …7. Vávrová Anna *
Vasárnap
K2 11 és 12 éves lányok: … 2. Tóthová Tamara – Vávrová Eva * K1 12 éves fiúk: 1. Tóth
Ľudovit, … 4. Doktorík Dominik, 5. Farkaš Tomáš, … 11. Zrnek Jakub, … 17. Bagin
Matúš * K1 11 éves fiúk: 1. Grolmus Lukáš,

… 3. Podleiszek Dávid, … 10. Ikréni Márk *
9 és 10 éves fiúk és lányok futama – szombat
K1 10 éves fiúk: … 2. Bugár Marek, 3. Marsal Máté * K1 9 éves fiúk 1. Tóth Michal, … 7.
Demáček Samuel * K1 9 éves lányok: 1. Zrneková Michaela, … 3. Demáčeková Lucia
Vasárnap
K1 10 éves fiúk: … 2. Marsal Máté, 3. Marek
Bugár * K1 9 évers fiúk: 1. Tóth Michal, … 7.
Demáček Samuel * K1 9 éves lányok: 1. Zrneková Michaela, 2. Demáčková Lucia
-ko-

KOSÁRLABDA

Az elmúlt sportév sikerét szeretnék a komáromi kosárlabdá- a csapattal sikerült elérnem,
zók túlszárnyalni és ezért már a nyári szünetben is folynak hogy megnyerjük a hazai baja tárgyalások az új káderkeret felállítására. A csapat vezető- nokságot. Örömmel térek vis�edzője, Ďuriš Richard több változással számol a tavalyi össze- sza a Duna-parti városba, ahol
sok ismerősöm, barátom van,
állításhoz képest.
Két idény után visszatér a ketten pivotok). Az utóbbi az akikkel folyamatosan tartottam
csapatba a 29 éves Stojanov olasz Polisportiva Basket Lier- a kapcsolatot. Olyan csapatot
Ladislav és a 32 éves horvát na játékosa volt és 15,1-es do- szereznék összehozni, amely
a pályán kívül is tartja a baráti
Jankovič Saša. Továbbra is az bóátlagot ért el.
MBK Rieker COM-therm me- Ďuriš Richard mesteredző nem kapcsolatokat és természetesen
zét ölti magára a szlovén To- titkolja célkitűzését: – Az első a sportév végén a dobogó legmič Boban, a szerb Djordjevič komáromi ténykedésem alatt felsőbb fokán szeretnénk állni.
Vuk, valamint a már megszokott szlovák gárda: Marchyn
J E T- S Z K I
Matej, Jurčina Matúš, Kürthy
Igor és Petrovský Patrik. Új Az Alpok-Adria Tour nemzetközi jet-szki bajnokság harmadik
arcként jelenik majd meg a pá- fordulóján, a szlovéniai Mariborban a komáromi „vízi motorkelyán a Svit eddigi játékosa, a 22 rékpárosok” között a komáromiak is vízre szálltak. Szép Attila a
éves szlovák válogatott Belavý Ski Getlemans kategória aranyérmese lett, a Ski Pro/AM GP1-ben
Boris. Sikerült megszerezni a a hetedik lett. Hovorka Viktor a Ski Getlemans kategóriában az 5.,
28 éves Hoferica Lukášt és a Ski Pro/AM GP1-ben a 3. helyet szerezte meg lett. Kuchta Kriszhorvát Diminič Mišot (mind- tián a kezdők csoportjában indult és bronzérmes lett.

Gyorsasági motorozá s

A nemzetközi részvételű kunmadarasi és más magyarországi motorkerékpáros gyorsasági
versenyek állandó résztvevője és dobogósa, Coco Szabó István gondoskodik arról is, hogy
neve a hazai versenyeken is méltó helyen szerepeljen. A hét végén viszont egy nem várt sikerrel is büszkélkedhetett, hiszen, Bolyon két aranyérmet jelentő kupa mellé egy különdíjat is átvehetett, s így ebben a sportágban már a 101. aranyserlegét vallhatja a magáénak.
Szombaton két szervezet versenyén is nyeregbe szállt Coco.
A Szlovák Motoros Szövetség
versenyén az új „mocijával”
már szoros barátságban levő
sportember annak ellenére a
dobogó legfelső fokára állhatott, hogy itt csupán 201 m-es
távon kellett megmérkőznie.
Ez azért is rendkívüli kihívás, mert ilyen rövid távon a
megfelelő sebesség elérésére
rendkívül rövid idő áll a pilóta rendelkezésére, szinte
századmásodpercek döntenek

a megfelelő sebességfokozatról,
ráadásul
folyamatosan fennáll a
kilengés veszélye. Miután a szövetség versenyén átvette az első
helyért járó serleget,
Coco ismét nyeregbe
szállt, ezúttal a Szlovák
Gyorsasági
Motoros
Szövetség versenyén,
ahol a korábbiakhoz hasonló feltételek várták.
Ezúttal sem tévedett,
rajt-cél győzelmet arat-

B I R K Ó Z Á S
X. Csallóközi Nagydíj

A dunaszerdahelyi városi sportcsarnokban július első szombatján Bosznia, Csehország, Fehéroroszország, Horvátország,
Magyarország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovénia,
Ukrajna és Szlovákia huszonöt egyesületének százhetvenkilenc birkózója csatázott a győzelemért a fiatalabb és az idősebb diákok, a kadettok, a juniorok és a felnőttek mezőnyében.
A dél-szlovákiai klubok képvi- korosztály – 59 kg: ... 3. hely –
selői sem vallottak szégyent a NAGY Arnold.
rangos megmérettetésen, medr. KúrKároly
lyen komáromi, vásárúti,
dunaszerdahelyi és marcelházai birkózó is az éremszerzők közé került. A délszlovákiai klubok dobogós
helyezettjei:
Fiatalabb diákok, – 44 kgos súlycsoport: ...2. Lakatos
Imre (komáromi Spartacus)
* Idősebb diákok – 42 kg-os
súlycsoport: ...3. Nagy Nikolas (komáromi Spartacus)
Kadétok – 76 kg: ...2. Hulman Nikolas (marcelházai)
Felnőtt (1996 és idősebb

va másodszor is a dobogó legfelső fokárra állhatott. Itt érte
a meglepetés, hogy 5:83-mas
időeredményével pályacsúcsot ért el és elnyerte a legjobb
időt elérő versenyző címét is.

Felkészülési mérkőzések

A II. ligára készülő komáromi KFC felnőtt csapata semmit sem bízva a véletlenre, már a
múlt héten megkezdte a rendszeres edzések mellett a felkészülési találkozókat. Ellenfélnek
olyan csapatokat választottak, amelyek az elmúlt sportidényben is sikeresen szerepeltek a
bajnokságban.
Nem kezdődött szerencsésen utolsó sípszaváig mesTovábbi előkészületi
a találkozó, ugyanis a komá- terhármast hozott ös�mérkőzések:
romiak késve érkeztek a ta- sze. Egy olyan csapajúlius 12., 16:30 KFC
lálkozóra, viszont a gyér szá- tot sikerült legyőzni,
– Vác FC * július 15.,
mú szurkolótábor kitartott. amellyel a komáromi10:00 Győri ETO –
A Labaj Rudolf nevét viselő ak a bajnoki idényben
KFC (Lipót) * július
stadionban az első 45 perc is találkoznak. MFK
19., 17:00 KFC – Videcsiki-csuki játékkal folyt, a Skalica (Szakolca) – KFC
oton FC II. * júl. 22., 17:00
komáromiak ugyanis nem Komárom 1:5 (1:2)
KFC – Fülek.
ijedtek meg nagyhírű ellenfelüktől, ráadásul az első játékrész legizgalmasabb pillanata
K A R AT E
az volt, amikor egy szögletrúgás után Bedecs a gólvonalról Június végén rendezték meg a Shito ryu karate Európa-bajmentette a helyzetet. A máso- nokságot Érsekújvárban. Tíz ország (Ausztria, Azerbajdzsán,
dik játékrészben a třineciek Anglia, Olaszország, Moldovai Köztársaság, Románia, Oroszmindent elkövettek, hogy ország, Bulgária, Spanyolország és Szlovákia) 358 versenyzőgólt rúgjanak a vendégeknek, je lépett tatamira.
viszont a komáromiak védel- A gútai karatékák, valamint a juniorok 3. hely * Bogárová
me szinte áttörhetetlen volt. nem gútai, de a járásban lakó Dominika kata nők ...3. hely
A találkozó 81. percében egy és a gútai Tayio Karate Klub- Bogárová Dominika kumikapu előtti kavarodás ered- ban edzők – a shito ryu szlovák te juniorok -58 kg ...3. hely *
ményeképpen megnyugod- országos bajnokságon szerzett Varga Linda Bettina kata 8-9
tak, mert a labda a komáromi akreditációjuk alapján – is évesek. ...5. hely * Varga Linda
hálóban kötött ki. Fordításból részt vettek az Eb-n, ahol szlo- Bettina kumite 8-9 évesek +32
intézett támadást a komáromi vák válogatottként szerepeltek. kg 5. hely * Varga Tünde Emecsapat és két perccel később
Egyéni eredmények:
se kata 12-13 évesek. ...5. hely.
Kurucz Ádám jóvoltából si- Küzdelem – Kumite: ErdélyiCsapatverseny
került egyenlíteni. A talál- ová Nina diáklányok kumite A szlovák válogatott tagjaként
kozó utolsó percében szög- 10-11 éves korosztály +45 kg Kurucz Márió 1. hely Csapatletrúgásból alakult ki olyan 1. hely * Jóba Attila kumite küzdelem-kumite * A szlovák
helyzet, hogy a vendéglátók- junior 16-17 évesek +72 kg 1. női kumite válogatott tagjaként
nak sikerült belőniük győztes hely * Bagita Daniel kumite Forró Réka Dorina 2. hely *
góljukat. Ezen a találkozón kadétkorosztály 14-15 éve- A szlovák junior kumite vások új játékosreménység is sek -67 kg ...2. hely * Vermes logatott tagjaként Jóba Attila
pályára léphetett. Třinec – Ákos kumite junior 16-17 éve- 3. hely * A szlovák 9-12 éveKFC Komárom 2:1 (0:0)
sek +72 kg 2. hely* Szigetiová sek kata válogatott tagjaként
Flóra kata 8-9 évesek. ...3. hely Fitos Ádám és Mančík Bruno
***
A szakolcai csapat előkészü- * Kurucz Erika Réka kumite 5. hely. A versenyzőkön kívül
leti találkozójának negyedik 8-9 évesek. +32 kg ...3. hely a gútaiak jelen voltak az Eb
összecsapására a korábbi Lakatošová Erika diáklányok nemzetközi bírói testületében
sikeresség biztonságával lé- kumite 10-11 évesek +45kg is, hiszen Balázs Zoltán, Bapett pályára. A Maťašovský ...3. hely Rigó Rebecca diák- gita Roland és Samu István
A., Popovič M., Štrbák M., lányok kumite 10-11 évesek nemzetközi minősítésű bírók
Podlucký M., Huszty D., +45 kg ...3. hely * Forró Réka segítették az Eb-versenyzők
Sekulič M., Obert I., Szabó Dorina kumite nők +60 kg ...3. értékelését.
M., Faragó T., Militosyan V., hely * Kurucz Márió kumite Jövőre az Eb-t Pescarában
Čtvrtníček O., R., Gonzál- 12-13 évesek. -44 kg ...3. hely Olaszországban rendezik.
es J., Kuruc A., Housepian * Bogárová Dominika kata
-samD., Stanovevič Š., Slančik
Markovics 6-danos mester lett
F. összeállítású komáromi
csapat azonban alaposan fel- A keszegfalvai Seishin Karate Klub megalapítójának, Markokavarta a hazaiak jól kidol- vics Jánosnak lényegében negyedszázados munkája érett be
gozott stratégiáját. Az első az elmúlt napokban, hiszen a kazahsztáni Burabaj városában
játékrészben lényegében ki- 4. fokozatú danvizsgát tett.
egyensúlyozottan küzdött a A vizsga a világszervezet dan- következett, ami 50 fekvőtákét csapat, ám a komáromiak vizsga bizottsága előtt zajlott. maszból és 100 guggolásból
lépéselőnnyel zárták a 45. és a megmérettetést Sotodate indított felugrásból állt. A két
percet. A szakolcaiak szin- 6-danos mester felügyelte és és fél órás vizsga alatt mindenkinek tíz egyperces full kontakt
te bebetonozták a gólszerző irányította.
Szabót és Matičot, ám nem A mestervizsga első részében küzdelmet kellett teljesítenie.
számoltak a komáromiak technikai jártasságból tettek Az eredményhirdetés este 7
titkos fegyverével, Hašaval, tanúbizonyságot, majd forma- órakor volt a búcsúpartin” –
aki a második játékrészre gyakorlatokat kellett bemu- vázolta föl a kazahsztáni eseösszpontosított és a 90. perc tatniuk, végül az erőnléti rész ményeket Markovics János.

E R Ő S P O R T
A komáromi Strongfit erőemelő klub öt sportolója aranyés ezüstérmekkel tért haza az Európa-bajnokságról, amelyet Lengyelországban, Biala Podlaska városában rendeztek meg.

A komáromi erőemberek a
nemzetközi porondon is megállták helyüket és sok esetben
nem csupán saját egyéni csúcsukat javították meg, de az
Eb-átlagot is.
Egyéni eredmények:
Jakubek Ádám, teen II. kategória (100 kg súlycsoport) 500
kg összetettben 1. hely, valamint
fekvenyomásban 125 kg teljesítménnyel 1. hely.
Marusinec Dávid, junior kategória (100 kg súlycsoport) – 795
kg összetettben 1. hely, valamint
abszolút győzelem 2. hely.
Lehotkai Ákos mérnök master I. kategória (125 kg súly-

csoport) 745 kg összetettben 1.
hely.
Tóth Enikő teen III. kategória
(75 kg súlycsoport) felhúzás
135 kg 2. hely, valamint abszolút győzelem 4. hely.
Svanczar Robert (110 kgos súlycsoport) fekvenyomás
202,5 kg teljesítménnyel 2.
hely.
A versenyről hazatérő csapat
klubelnöke elégedetten nyilatkozta: – Azt hiszem, mindannyian keményen megküzdöttünk és bátran állíthatom,
hogy az egyik legkeményebb
csapatot hoztam össze. Büszke
vagyok rátok, fiúk!
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