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Lassan
üres lesz a határ...
– Ha kedvez az időjárás, a hét végéig lénye
gében befejeződik az idei aratás a Komáromi
járásban, ahol 21 ezer hektáron termeltek
búzát, 8 ezer hektáron árpát és 3 ezer hektáron repcét – tájékoztatott bennünket Kováč
Milan mérnök, a komáromi Regionális Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara igazgatója. – Sajnos, nem lehetünk elégedettek a
minőséggel, hiszen az aszály miatt a repcemag
nagysága vetekszik a mákéval és hektáron-

ként 3,12 tonna volt az átlaghozam. A búzát
is megviselte a tavaszi csapadékhiány, eddig
4,85 t volt a hektárhozam, viszont az árpaföldekről magtárba került termény 5,40 tonnás hozamot biztosított.
Az igazgató azt is elmondta, hogy a kamara
tagjaként tevékenykedő mezőgazdasági üzemek, szövetkezetek eredményeiről tud számot
adni, a kisgazdáké később lesz ismert, amikor
leadják jelentéseiket a statisztikai hivatalnak.

Megoldódott a gútai egyházi iskolaközpont elhelyezésének problémája

Kezdődhet a felújítás

Mint ismeretes, a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont megalapítása óta a valamikori Brünni lakótelep egyik óvodaépületében végzi munkáját. A csaknem fél évszázados épületben elöregedtek az elektromos és vízvezetékek, gyakoriak a beázások, ezért sürgetővé vált
az épület állagának felújítása. A magyar állam egy sikeres pályázatnak köszönhetően mintegy
1 millió 840 ezer eurót ajánlott fel az átépítésre az iskolaközpontnak.
Már készülnek a részletes tervek és hamarosan megkezdődik a felújítás. – Nem csupán
a közművezetékek cseréjére
kerül sor, hanem emeletráépítés is megvalósul, s így további
tantermeket tudunk működtetni. A gútai építészeti hagyományokat követve az épület
a jelenlegi lapos tető helyett
sátortetőt kap, s idővel akár
tetőtér-beépítéssel is számolhatunk – tájékoztatta lapunkat
Decsi Katalin, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont igazgatója. – Elsősorban annak
örülök, hogy az iskola mellett
felépül egy modern tornaterem
is, ugyanis az elmúlt évek során, amikor az időjárás nem
engedte, hogy a szabadban
tartsuk a tornaórákat, a többi
gútai alapiskola tornatermeit
kellett igénybe vennünk, viszont azok megközelítésekor
a forgalmas főúton kellett átkísérni a diákokat a túloldalra,
ami rendkívül veszélyes volt.
Az átépítés alatt szünetelni
fog az oktatás az épületekben,
ezért a városi hivatal segítségével sikerült megoldást találni az egyházi iskola osztályai
számára. A két elsős osztály a

II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában kezdi a tanulást, két második osztály a Corvin Mátyás
Alapiskolába kerül, a harmadik
és negyedik évfolyam az Erdő
utcai óvoda volt konyhájában,
illetve más helyiségeiben kap

helyet, az iskola vezetőségének irodái és a többi évfolyam
a Templom téri irodaház szabad
helyiségeiben lesz. Az eredeti iskolaépület felújításának a
2018/2019-es tanév kezdetéig
kell befejeződnie.

Veszélybe kerülhet
Komárom vízellátása?

Húsz évig marad a Forlife Kht.,
valamint az Agel Slovakia kezelésében
a komáromi közkórház

Július 10-én lezajlott a Nyitra megyei önkormányzat 32., az idei nyarat megelőző
utolsó képviselő-testületi ülése. Mivel eldőlt, hogy a következő megyei választások november 4-én zajlanak, a testületi ülésen jóváhagytuk a következő, 5. megyei
választási időszak választási körzeteit. Minden marad a régiben, a megyei önkormányzatnak továbbra is 54 képviselője lesz. Az új megyei képviselőket – további körzetek mellett – a 8 mandátumos komáromi, 8 mandátumos érsekújvári, 3
mandátumos párkányi, 9 mandátumos lévai, valamint a 4 mandátumos vágsellyei
választási körzetben választják majd meg.

Az MKP megyei képviselőcsoportja nevében javaslatot
tettem a Komáromi Általános Kórház belgyógyászati
pavilonjának
újjáépítésére,
2,4 millió euró összegben.
Ebből 1,5 milliót a kórház
üzemeltetője fedez, 870 ezer
eurót pedig Nyitra megye.
Az ingatlanok tulajdonosa,
Nyitra megye az újjáépítés
befejezésével, az épület átadását követően állja majd a
kiadások rá eső részét. A határozat jogerőre emelkedésétől számítva 30 napon belül
el kell kezdeni a beruházást
és 2018 végéig be kell fejezni. A folyamat ellenőrzésére
az MKP képviselőcsoportja
ősszel képviselői ellenőrzést
tart majd az építkezésen. A
megyei hivatal beterjesztése
alapján a Komáromi Általános Kórház üzemeltetője 500
ezer euró összegben újjáépíti
a kórház sürgősségi ellátását,
a fül-orr-gégészeti osztályt,
valamint a hozzá kapcsolódó
műtők részlegét. Mindkét beterjesztést a megyei képviselő-testület szinte egyhangúlag
elfogadta.
A megyei képviselő-testület
elfogadta a kínálati eljárás
eredményét, mely szerint a
Forlife Kht., valamint az Agel
Slovakia
részvénytársaság
2020-tól kezdődően további
húsz évre üzemeltetheti a Komáromi Általános Kórházat.
A háromoldalú szerződés mel-

léklete az üzemeltető vállalása
beruházások megvalósítására a
2020 és 2039 közötti időszakban. Kötelezte magát új onkológiai pavilon megépítésére és
berendezésére a legkorszerűbb
egészségügyi felszereléssel és
műszerekkel, 20 millió eurót
meghaladó értékben.
A közgyűlés elfogadta a Deutsch-Slowakische Akademien
részvénytársaság kérvényét a
nyitrai, Érsekújvári úti szakközépiskola üzemeltetésére 2017.
szeptember 1-től kezdődően 15
éves időtartamra éves szinten
1 euró bérleti díjért, miközben
4 millió euró összegben vállal
tőkeinjekciót a szakképzés korszerűsítésére és infrastrukturális beruházásokra.
A képviselő-testület jóváhagyta
Nyitra megye 2017-es díjazottjait, azon személyiségeket, akik
ebben az évben megérdemelten
vehetik át a megyei díjat. Hármuk közül az egyik Korpás
András mérnök, a kürti nemesítő állomás vezetője. Az MKP
képviselői csoportja nevében
ezúton gratulálok a kiváló szőlőnemesítőnek és borásznak a
megyei kitüntetéshez!
A 2017/1 számú általános érvényű rendelet alapján a megyei
önkormányzat megítélte az
egészségügyi ellátás keretében
az elfekvő részlegek üzemeltetését elősegítő megyei támogatásokat. A komáromi Angyali
Kezek Kht. megérdemelten 15
ezer euró támogatásban része-

sül. E támogatásért meg kellett
küzdenünk, hiszen módosító
indítványában a KDH képviselőcsoportja egy nyitrai karitásznak ítélte volna meg a komáromiaknak szóló támogatás
jelentős részét.
Javaslatomra a megyei hivatal
igazgatója beszámolót tartott a
megyei fenntartású másod- és
harmadosztályú közutak burkolatfelújításának folyamatáról,
az elkészült beruházásokról. A
2016. év második határozatában
szereplő útszakaszok burkolatfelújítása megtörtént. A 2017.
első és második határozatban
szereplő útszakaszok burkolat-felújításának közbeszerzése június 1-jén megkezdődött.
Valószínű, hogy őszig a két
megyei határozatban szereplő
útszakaszok burkolata is megújul. A megye tartalékalapjából
anyagi támogatást hagytunk
jóvá a megyei útkarbantartó
részvénytársaság eszközparkjának bővítésére, 1 millió euró
összegben. Ennek köszönhetően gyakrabban kerül majd sor
a megyei közutak mentének kaszálására, amely a közelmúltig
igen problematikus kérdés volt.
Remélhetően a gépkocsivezetők és a polgárok értékelik majd
a kedvező változást. Bővül
majd a megyei útkarbantartók
eszközparkja is, amely az utak
karbantartását szolgálja.
Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

ritkaságszámba menő felszereléseivel.
* Ha hosszabb időre indulnak
(például külföldre) nyaralni, egy megbízható rokonnak,
szomszédnak adjunk lakáskulcsot, hogy ellenőrizhesse azt,
illetve rendszeresen ürítse ki a
postaládát.
Vannak olyan időzítős kapcsolók, amelyek a lámpákat, a tévé-

készüléket rövid időre bekapcsolják, azt a látszatot keltve,
hogy az ingatlanban tartózkodik valaki.
* Soha ne hagyjuk lakásunk
pótkulcsát „biztos” helyen,
például virágcserépben, ajtófélfán, a küszöb alatt.
A szomszédok ügyeljenek
egymás értékeire, s ha gyanús
személyeket látnak feltűnni a
közelben, hívják a 158-as telefonszámot!

Nem árt az óvatosság …

Halálos kimenetelű baleset Naszvadnál

V. Lehár Nyár

●Egy ezüst- és egy bronzérem
(8. oldal)
Plovdivból

Elkezdődhet a belgyógyászati pavilon felújítása

Június végén a vízművek kötelességének eleget téve nyilvánosságra hozta tavalyi gazdasági eredményeit. Ezeket olvasva,
megdöbbentő adatokra bukkantunk. A kimutatások alapján
a cég megérett a csődeljárásra. A kereskedelmi törvény 67 a)
paragrafusa ugyanis kimondja, hogy az a vállalat, amelynek a
saját tőkéje, illetve adósságainak az aránya kisebb, mint 0,08,
válságban van.
A vízműveknél ez jelen eset- részében azért folyik majd víz
ben -0,02. A 67 b) paragrafus a csapokból. Természetesen
alapján pedig a cégvezetés- arra is kíváncsiak vagyunk,
nek, illetve a tulajdonosnak hogy milyen lépéseket tesz
reagálnia kell erre az állapot- majd a vízművek vezetősége,
ra. A törvény alapján a ve- a felügyelőbizottság illetve a
zetőség, illetve a tulajdonos tulajdonos.
köteles 30 napon belül kihirdetni a csődeljárást, vagy tőkét emelni attól fogva, hogy
tudomására jutott, hogy a vál- Már a szabadságolási idő első napjaiban több lakásbetörés
lalat válságban van. Várjuk a körülményeit kellett a rendőrség komáromi bűnüldözési oszfejleményeket és reményke- tályának vizsgálnia. Annak érdekében, hogy elkerülhessük a
dünk, hogy a nyár hátralevő kellemetlenséget, a rendőrség az alábbiakat ajánlja olvasóink
figyelmébe.
* Mielőtt elhagynánk laká- * Gondolkodjunk el azon, nem
sunkat, ellenőrizzük, hogy lenne-e érdemes biztonsági beAz elmúlt napokban kaptuk a szovalamennyi ablakunk, bejára- rendezéseket felszereltetni.
morú hírt, hogy a pravoszláv egyház
ti ajtónk zárva van-e. Tegyük * Nem érdemes senkinek sem
jelentős személyisége, Tihon Iguezt akkor is, ha csak pár percre dicsekedni anyagi helyzetünkmen püspök, polgári nevén Hollósy
hagyjuk el a lakást.
kel, lakásunk értékes, esetleg
Tibor, aki évekig töltötte be Komáromban püspöki küldetését, július
4-én elhunyt. A nyugalmazott püspök gyászszertartása Kréta fővároTragikus közúti baleset történt
sában, Heraklione központi, Szent
csütörtökön éjszaka Naszvad
Tito-bazilikájában volt. A közismert
közelében, az Anyala felőli útegyháztudóst, aki Magyarországon
szakaszon.
született és folyékonyan beszélt négy
Fának csapódott egy Ford Fonyelven, 2006-ban avatták a pracus típusú személyautó, amikor
voszláv egyház komáromi püspökéegy kanyarban megcsúszott és
vé és az eperjesi kerület segédpüspökévé. Számos egyházi
lesodródott az útról. Az ütkötémájú könyvet írt, amelyben a keresztény-keresztyén egyzés következtében az autó felházak közeledését sürgette.
borult. A 49 éves Patasi Igor
naszvadi lakos a helyszínen belehalt sérüléseibe. A kocsiban
utazó 21 éves nőt fejsérülésekkel és agyrázkódás gyanújával
A megszokottól eltérő műsorral kedveskednek a Lehár Nyár
az érsekújvári kórházba szállíkövetkező programjában a szervezők, hiszen Bernáth Tatották. A gépkocsin 3 500 eurós
más operettösszeállítása mellett divatbemutató gazdagítja
kár keletkezett.
július 23-án a Klapka téren a műsort.
A rendőrség felvétele

Elhunyt Tihon püspök

● Ötéves a gútai humanitárius
polgári társulás
(3. oldal)
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Ógyalla őrzi
Basternák László emlékét
Hét évvel ezelőtt, családi háza előtt bérgyilkos oltotta ki Ógyalla

korábbi polgármesterének, az MKP járási elnökének, kerületi
képviselőjének, az OT tagjának életét. Két sikertelen próbálkozás után végzett vele gyilkosa, aki még csak nem is ismerte. Az
orgyilkos személye ismert, megbízójáé azonban nem.
A múlt hét végén barátai, tisztelői keresték fel a gyilkosság színhelyét és a sírját. A házuk előtti emlékműnél Becse Norbert, az
MKP járási elnöke és Viola Miklós, az MKP gútai elnöke helyezte el az emlékezés virágait. Sírjánál az MKP ógyallai szervezete és barátai mellett ott volt Józsa Attila atya, aki Galántáról érkezett és vasárnap mutatta be első ógyallai szentmiséjét.

Befejeződött a pedagógusszövetség XXVI. Jókai Mór Nyári Egyeteme

A résztvevők ötletekkel, bevált gyakorlattal gazdagodtak

A Himnusz közös eléneklésével ért véget július 14-én a Tiszti pavilon amfiteátrumában a Szlo- matos érdeklődés mutatkozik.
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által rendezett XXVI. Jókai Mór Nyári Egyetem ki- Továbbra is nagy közkedveltértékeléssel egybekötött záróünnepsége. A pedagógusok ötnapos összmagyar szakmai tovább- ségnek örvend a vizuális neveképzésén első alkalommal hiánytalanul képviseltette magát valamennyi Kárpát-medencei lés, továbbá a kórusvezetésre
pedagógusközösség. Megvalósulását a magyar kormány és a komáromi önkormányzat támo- összpontosító
szakcsoport.
gatta.
Megemlítendő, hogy csütörJókai Tibor, az SZMPSZ or- módszerekkel ismerkedhetnek Minisztériuma, a Bethlen Gá- tökön a komáromi református
szágos elnöke záróbeszédében meg, hasznos tapasztalatokat bor Alapkezelő Zrt. és a Stu- templomban megtartott ünnehangsúlyozta, hogy kilenc cserélhetnek, s elmélyíthetik bendek László polgármester pi ökumenikus istentiszteleten
szakcsoportba hozzávetőleg a Kárpát-medence-szerte élő vezette komáromi önkormány- a karének és karvezetés szak270 felvidéki, magyarországi, és dolgozó pedagógusok közti zat több képviselője is. Klem- csoport résztvevői csodálatos
erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, baráti, szakmai kapcsolatokat.
bala Gézának, a Pázmány hangversennyel örvendeztetmuravidéki és horvátországi Az ünnepségen Potápi Árpád Péter Katolikus Egyetem ta- ték meg a jelenlevőket.
magyar pedagógus jelentke- János nemzetpolitikai államtit- nárának A zene összeköt című A pénteki zárórendezvényen
zett, létszámuk az előadókkal kár üdvözlő levelét is felolvas- nyitóelőadása azt bizonyította: a szakcsoportok vezetői a
és a szervezőkkel együtt elérte ták, Csapó Nándor, a Horvát- a zene egyebek mellett gene- maguk által választott hívóa 300-at. A 30-30 órás szakmai országi Magyar Pedagógusok rációkat, nemzeteket és tudo- gondolat ismertetése után
foglalkozások végül 11 mun- Fórumának elnöke pedig a hét mányágakat is összeköt.
mondandójukat humorral és
kacsoportban, öt helyszínen pedagógus-testvérszervezet A szakmai foglalkozások hétfő gyakorlati bemutatóval is fű(a Selye János Egyetem Tiszti nevében köszöntötte a komá- délutántól péntek délutánig je- szerezve ecsetelték, hogy a
pavilonban levő tantermei- romi nyári egyetem szervezőit les felvidéki és magyarországi hét folyamán honnan hová
ben és tornatermében, az Ipari és résztvevőit. Többek között előadók vezetésével zajlottak. jutottak el. A vizuális neveSzakközépiskolában, a helyi tiszteletét tette Menyhárt Jó- A hagyományokhoz híven lés szakcsoport résztvevőinek
művészeti alapiskolában és a zsef, a Magyar Közösség Párt- idén is indították azokat a munkáiból pedig alkalmi kiálmódszertani pedagógiai köz- ja (MKP) országos elnöke, va- szakmai csoportokat, amelyek lítás nyílt.
a Hírek.sk alapján
pontban) zajlottak.
lamint az Emberi Erőforrások iránt már tizenkét éve folyaA nyári egyetem hivatalos
ünnepi megnyitójára július
10-én, a Selye János Egyetem
Ismét az újgyallai amfiteátrumban ropták a táncot
konferenciatermében
került
sor. Jókai Tibor, az SZMPSZ
elnöke megnyitó beszédében
a nyári egyetemek legfőbb
Huszonegyedik alkalommal rendezték meg Újgyallán a dél-szlovákiai gyermek- és ifjúsáhozadékáról szólva elmondta:
gi néptánccsoportok fesztiválját, amelyen megjelent Mgr. Kéry Marián, a szlovák parla„csak a szakmailag nagyszement képviselője, valamint doc. Belica Milan PhD., mérnök, Nyitra megye önkormányzarűen felkészült nevelő képes
tának elnöke. A fesztiválra idén is érkeztek külföldi fellépők.
eredményesen fejleszteni növendékei képességét. Csak az
A hazai fellépők között volt az újgyallai ai Petrovceból érkezett Petrovská družina, a
emberileg, hivatásában elisLúčik, a trencséni Radosť, az ógyallai Ros- londoni Sovička.
mert, hiteles és kreatív tanár
nička, a nagyszombati Trnavček, a szeredi Az, hogy az újgyallai színpadon 15 folklórképes sikeresen megszólítani
Kvetoňka, a tolmácsi Plamienok, a komáromi csoport mutatkozott be, egyben bizonyítja,
tanítványait a művelődés egész
Slovenskí rebeli, a nyitrai Zobor. A külföldi hogy a hazai folklórnak lelkes őrzői vannak
embert kívánó feladatára, mely
együttesek között volt az írországi, dublini idehaza és külföldön is. Mgr. art. Martin Urfeladat a személyiségfejlődés
Ostroha, a horvátországi ilokai Ľudovít Štúr ban, PhD., a fesztivál főkoreográfusa elismemagas fokára juttatja el az útra
együttes, a magyarországi Szarvasról a Skö- rően nyilatkozott a szervezők munkájáról,
szegődőt. A hiteles pedagógus
cök, a lengyelországi Vyšné Lapšíból érkezett amelynek köszönhetően szakmai körökben
élete a művelődés értékeinek
kutatásáról, kereséséről és toMladé hajduky és a romániai cserpataki Ce- Kis Gyetvának hívják az újgyallai találkozót.
vábbadásáról szól...”.
rovina. A kisegyütteseket képviselte a szerbiMačicová Jana
Az SZMPSZ nyári egyetemei
immár 26 éve szakmai többletet adnak a pedagógusi hivatás
gyakorlásához, teljesítéséhez
a civil szervezet küldetésének
megfelelően. A folytonosságot
az anyaország odafigyelése,
támogatása biztosítja. Kádár
Zoltán, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságának kabinetvezetője bevezetőjében elmondta, hogy az
SZMPSZ 1992 óta zajló nyári
egyeteme a Kárpát-medence
legnagyobb múltú pedagógus-továbbképzése, melynek
mintájára a későbbiekben további nyári egyetemek nyíltak. Annak résztvevői minden
évben a kor kihívásaival összhangban a legújabb pedagógiai

Vidám forgatagban kicsik és nagyok

Városi létének több mint hét és fél évszázada alatt ugyancsak
sokféle jelzővel illették a kortársak, majd a történészek a Duna
és a Vág-Duna ölelkezésében épült Komáromot. Nevezték például többek között a vizek, az erődök, Jókai és Lehár városának, de olykor csúfondárosabb jelzőkkel is illették, amelyekre
itt és most hadd ne idézzek példát. Egy vizek szabdalta város életképességének ma is nélkülözhetetlen „kelléke” a híd,
amely évszakra, napszakra és vízállásra való tekintet nélkül
lehetővé teszi a két part közötti közlekedést és szállítást.
Ma, amikor szinte naponta köz- tően mindenképpen Bécs viszi
lekedünk hídjainkon, ritkán jut el a pálmát, ahol a Duna-csatoreszünkbe, hogy néhány em- nán 33 híd található. Budapest
beröltővel ezelőtt mindez még 12 közúti és két vasúti híddal
sok gondot okozott a komáromi dicsekedhet, míg a pozsonyi hipolgárok számára is. Ha tekin- dak száma öt. E tekintetben tertetbe vesszük a városban fellel- mészetesen Komáromnak sem
hető hidak számát, akkor bizton kell szégyenkeznie, hiszen az
mondhatjuk Komáromra, hogy előbbieknél nagyságrendekkel
a hidak városa.
kisebb város területén ma szinAmikor a komáromi hidak történetén
merengek,
felsejlik
előttem nagyszüleim
emléke, akik hátulgombolós koromban
fiatalságuknak azon
éveiről meséltek, amikor még fahíd, illetve
hajóhíd kötötte össze a
partokat. Azóta bizony
e tekintetben is történt
egy és más, új hidak A Szent Péter palánkra (a mai Csillag
épültek, majd a máso- erőd helyén állt) vezető fahíd egy tizendik világháború idején hatodik századbeli metszeten
a levegőbe repültek,
és részben megújultak, részben tén öt híd található, s ha igaz,
újak épültek helyettük.
hamarosan megépül a hatodik
Mielőtt azonban még mélyebb- is. Azt csak zárójelben jegyere pillantanánk a történelem zem meg, hogy tulajdonképpen
feneketlen kútjába, ejtsünk né- akár ma is hat híddal büszkélhány szót úgy általában a dunai kedhetnénk, ha évtizedekkel
hidakról. Szinte hihetetlen, de ezelőtt nem bontották volna le
való, hogy a Fekete-erdőtől a a ma már nem létező Kis-Vágot
Fekete-tengerig összesen 295 átívelő vashidat, amely a Vághíd íveli át a Dunát, ám ebből a Duna-híd előtt állt.
számból a hajózható Duna-ága(Folytatása következik)
kon csak 47 közúti, illetve vasNÉMETH ISTVÁN
úti híd van. A hidak számát ille(A szerző felvételei)
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Kukkónia
gyermekszemmel

A komáromi vár objektíven keresztül
Tavaly 134 ezer turista kereste fel szlovákia legnagyobb
erődrendszerét, a komáromi várat. A komáromi Regionális
Művelődési Intézet 2015-ben és 2016-ban Komárom városával közösen több alkalommal biztosított alkotói terepet a
régió fényképészei számára. A két év alatt mintegy félszáz
fotós látogatott a „fotós szombatokon” a várba, ahol összesen
ezer órát töltöttek az épületek szépségeinek megörökítésével.
A múlt hét folyamán a felújított várrészben állandó kiállítás
nyílt alkotásaikból.
Kiállítók: Koncová Andrea (Nyitra), Sklenková Oľga (Nyitraivánka) Kopják Angelika (Komárom), Rábeková Renáta (Nyitra), Borbély Krisztina (Komárom), Mačicová Jana (Komárom),
Prónay Štefan (Érsekújvár), Kučera Martin (Komárom), Střeštik
Radoslav (Komárom), Pištek Branislav (Vágsellye), Németh
Árpád (Ipolyszakállas), Uhrin Milan (Komárom), Grosch Peter
(Komárom) Galis Pavol (Udvard), Finta Imrich (Aranyosmarót),
Sedliak Pavol (Martos), Čepček Pavol (Zsitvaapáti), Nespešný
Jozef (Nyitra), Prezmeczky Péter (Komárom).

Az elmúlt napokban került sor a Kukkonia rajzversenypályázat eredményhirdetésére. A kisdiákoknak le kellett rajzolniuk
a számukra legszebb helyeket a Csallóközben, illetve szabadjára engedni a fantáziájukat, és lefesteni Kukkóniát. A szakmai zsűri megállapítása szerint is visszatükröződik a rajzokon
a gyermekek szülőföld iránti szeretete. Mintegy 600 rajz érkezett 33 településről – 6 óvoda, 2 szabadidőközpont és 32 iskola
kapcsolódott be a versenybe. A Kukkonia ajándékát nyerte a
lakszakállasi Velsitz Márk és a komáromi Kajtor Kyra.

Ingyenes hirdetőoldalt indított
a Libertate Polgári Társulás

Minden egy helyen!

Eladná a már nem használt babakocsit, esetleg van egy
feleslegessé vált bútora, amitől szívesen szabadulna? Netán vásárolna egy használt, de jó állapotban lévő fényképezőgépet? A napokban indult Termék.sk hirdetőoldalon
használt és új termékeket egyaránt kereshetünk és kínálhatunk. A weboldalon vállalkozók és magánszemélyek is
hirdethetnek, mindenféle kötöttség és költség nélkül.

Felvételeinken az állandó tárlat megnyitásának pillanatait örökítettük meg. Jobbra fent az alkotók és a megnyitó résztvevőinek egy csoportja látható, illetve Stubendek László, Komárom polgármestere az ünnepi beszéd közben, jobbra az
alkotók egy csoportja.
Kép és szöveg: Mačicová Jana

Fennállása ötödik évfordulóját ünnepelte A Mi Gútánkért Polgári Társulás

Emberségből jelesre vizsgáztak

Öt évvel ezelőtt alapította A Mi Gútánkért Polgári Társulást Kürti Mónika, aki azóta a PT elnökeként fáradhatatlanul szervez,
irányít és rendkívüli gondoskodással törődik az anyagi szükséghelyzetben levőkkel. Szombaton délután a gútai tájházba hívta
meg mindazokat, akik a fél évtized alatt segítették munkájukat.
A vendégek között volt Koczkás Beáta mérnök, a város alpolgármestere is, aki elmondta, hogy a PT hiánypótló tevékenységet fejt

Egy nap, három tárlat
Július 23-án, szerdán a dél-komáromi Klapka György Múzeum három kiállítással várja az
érdeklődőket. Délután 1 órakor
NYÍLT NAP A GÁTON elnevezéssel a római kori fürdő
miniszterelnökség által támogatott feltárásának helyszínét
lehet megtekinteni a szőnyi
Duna-parton (GPS: 47.735629;
18.183826) Délután kettőkor NYÍLT NAP A LÉGIÓ
TÁBORBAN elnevezéssel az
apszisos épület Nemzeti Kulturális Alap által támogatott

ki, melynek hatására a gútaiak körében megerősödött a humanitárius érzés. A résztvevők képösszeállítást nézhettek meg a társulás elmúlt öt évének nagy eseményeiről. A PT elsősorban a város
életének gazdagításához járult hozzá sokoldalú rendezvényeivel,
illetve a különféle adományok szétosztásával. Ezen a téren nyújt
segítséget a hollandiai Amersfort „vendégnagykövete”, Opscherper Henk, aki a találkozó díszvendége volt.
Felvételeinken: balra
– a résztvevők egy csoportja a tájház filagóriája alatt * Koczkás
Beáta alpolgármester
Henkékkel Szlovákia
és Hollandia szociális
rendszeréről beszélgetett * Az asztalnál
fehér trikóban Kürti
Mónika és vendégei
láthatók.

Délután négy órakor WELL
NESS AZ ÓKORBAN címmel
az Aquincumi Múzeum időszaki régészeti kiállításának megnyitására kerül sor a Klapka
Múzeum főépületében. A kiállítást dr. Láng Orsolya régész,
az Aquincumi Múzeum igazgatója mutatja be, majd dr. Fényes Gabriella, az Aquincumi
Múzeum eredeti kiállításának
kurátora biztosítja a szakvezetést.

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
HLAVNÝ KONTROLÓR
OBCE PATINCE

OBEC P A T I N C E vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór
obce Patince v súlade s ust. § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
obce Patince.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- 5 rokov praxe v oblasti samosprávy

feltárásának a megtekintésére
lesz lehetőség a szőnyi Stadion úton (GPS: 47.734136,
18.196580) A feltárásokat prof.
dr. Borhy László akadémikus,
ásatásvezető régész, az ELTE
BTK dékánja és dr. Bartus Dávid egyetemi adjunktus, ásatásvezető régész, az ELTE BTK
régészettudományi intézetének
igazgatóhelyettese mutatja be.

Iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť predpisov v oblasti samosprávy obcí, účtovníctva, ekonómie,
- znalosť úradného a maďarského jazyka
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra s čiastočným pracovným
úväzkom zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami
a prílohami v uzavretej obálke označenej Voľba hlavného kontrolóra –NEOTVÁRAŤ! s termínom doručenia najneskôr do 31. 07. 2017 do 12.00 hod. na Obecný úrad Patince, Lipová ul. č. 233, 946 39 Patince.
Záujemcov žiadame, aby k prihláške priložili profesijný životopis, úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o odbornej praxi, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona čč. 428/2002
Z. z o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a originál výpisu z
registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/.

– Fogyasztói társadalomban
élünk, és a legtöbb esetben
eszünkbe sem jut, hogy egyegy megunt vagy használaton
kívüli bútorunkat, elektronikai
cikkünket továbbadjuk. Kereslet viszont van rá, ezt látjuk a
közösségi oldalakon szerveződő csoportokból is, hiszen
sokan vagyunk, akik szívesen
vásárolunk megbízható helyről vagy személytől megkímélt
használt tárgyakat eredeti áruk
töredékéért. Hirdetőoldalunkkal egy olyan felületet szeretnénk létrehozni, ahol a virtuális térben szétszórt üzenetek
– ajánlatok és igények – rendszerezve vannak, ezáltal elérik
célközönségüket. A Termék.
sk célja, hogy a felvidéki magyarság számára egy élő adatbázist alakítson ki, ahol bárki
kínálhat használt vagy akár új

óhoz kötött, a hirdetővel az oldalon keresztül tudjuk felvenni a kapcsolatot, és egyeztetni
a vásárlás/eladás részleteit.
A tényleges üzletkötés már a
weboldalon kívül történik.
Ha eladni szeretnénk, mindössze regisztrálnunk kell a
honlapra, és rögtön fel tudjuk tölteni a terméket. Adjuk
meg a leírást és elérhetőségeinket, feltöltés és mentés
után a termék automatikusan
megjelenik az oldalon. A feltöltött hirdetések két hónapig
nyilvánosak, de a megadott
időtartam után sem törlődnek,
a felületre belépve elérhetők
az eladó számára, és aktualizálás után ismét díjmentesen
megjelennek az oldalon. A
Termék.sk a magánszemélyek
mellett a vállalkozókat is szeretné megszólítani, ugyanis a

terméket is, és mindehhez ingyenes megjelenési lehetőséget nyújtson” – mondta Németh Róbert, a Libertate Polgári
Társulás elnöke.
A Termék.sk oldalon több
kategória és alkategória közül választhatnak a látogatók,
gépjárművektől kezdve szerszámokon, műszaki cikkeken
át a gyermekruhákig minden
megtalálható. Ha viszont
konkrét igénnyel látogatunk
el a honlapra, a pontos találatok érdekében használjuk a
lap tetején található keresőt.
A böngészés nem regisztráci-

hirdetőoldalon akár egy web
áruházat is megadhatunk új
termékekkel, amelyre kattintva az érdeklődő azonnal meg
is tudja vásárolni a kívánt terméket.
A Libertate Polgári Társulás
a most indult Termék.sk-val
együtt az elmúlt fél évben
három weboldalt hozott létre
a felvidéki vállalkozók, kistermelők összefogására, segítésére. A Szolgáltatás.sk egy
közös online térbe tereli a magyar vállalkozásokat, a Ház
táji.sk a kistermelőket és azok
vásárlóközönségét célozza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PAT KÖZSÉG
FŐELLENŐRI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE

P a t község a SZNT községi rendelkezésről szóló 369/1990 T.t. számú törvényének 18a §-a, valamint Pat község képviselő-testületének határozata értelmében pályázatot hirdet Pat község részmunkaidős főellenőri tisztségének
betöltésére a következő feltételek mellett:
Képesítés:
- felsőfokú végzettség – II. fokozat
- 5 éves önkormányzati gyakorlat
Egyéb feltételek:
- feddhetetlenség,
- a községi önkormányzat működésével, könyvelésével, gazdálkodásával kapcsolatos törvények és előírások ismerete,
- az államnyelv és a magyar nyelv ismerete.
Az érdeklődők a pályázatra írásban jelentkezhetnek be, melyet 2017. 7. 31-én déli
12 óráig kell elküldeniük a Pati Községi Hivatalba, a következő címen: Obecný
úrad, Lipová ul. 233, 946 39 Patince. A borítékra írják rá: Voľba hlavného kontrolóra –NEOTVÁRAŤ!
A beadványhoz csatolják szakmai önéletrajzukat, a legmagasabb iskolai végzettségüket igazoló okmány hitelesített másolatát, becsületbeli nyilatkozatot az elvégzett szakmai gyakorlatról, írásbeli nyilatkozatot arról, hogy beleegyeznek személyes adataik feldolgozásába a T.t. 428/2002 számú, a személyes adatok védelméről
szóló hatályos törvénye alapján és az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.
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Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?

A ribiszke/ribizli
metszése szüret után
A piros és a fekete ribiszke metszése annak ellenére,
hogy más típusúak, nagyon
hasonló. A piros ribiszke termései virágrügyekből, míg
a fekete színűé a vegyes rügyekből képződnek. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak
termőrészein adja a legszebb
termést, a 4−5 évesek fürt
jeiben rendszerint apró és kevesebb a bogyó. A metszést
azzal kezdjük, hogy a földön
fekvő, vagy később esetleg
lehajló idős gallyakat tőből
eltávolítjuk, illetve visszametsszük fiatalabb feltörő
elágazásra. Ránézésre látjuk,
hogy melyek az idősebb, 4-5
éves gallyak, illetve fiatalabbak.
Metszeni kell a köszmétét is
Az elöregedett köszmétebokrokat nagyon egyszerűen
tudjuk megújítani, ifjítani.
Lombhullás után a töveket
talajszintig vágjuk vissza. Ne
aggódjunk, gyökérről kihajt.
A levágott ágakat égessük is
el, mivel biztos, hogy rengeteg kórokozót hordoznak. A
töveket lemosó permetezéssel fertőtlenítsük. A több éve
metszés és növényvédelem
nélküli egresbokrok – a ribiszkékhez hasonlóan – hamar elöregednek. A termés
a korona szélére szorul, nem
ritka az erős pajzstetűfertőzés
sem. Az egres metszése megegyezik a ribizliével. A törzse formája egy kicsit más,
de nagyon egyszerű. Az idős
gallyakat úgy kell megritkítani, hogy öklünk a bokor

minden részébe kényelmesen
beférjen.
A letermett málnásunkat is
tegyük rendbe, nyári metszését végezzük el. Különösen
figyeljünk a málna betegségére, a didimellás vesszőfoltosságra.
Fonjuk fűzérbe
Mind az őszi, mind a tavaszi
ültetésű fokhagyma szinte
egyszerre, július első felében érik. Ennek kezdetét a
levelek sárgulása jelzi, melyek hamarosan elszáradnak.
Ezután következik a szedés,
melyet ásóval végezzünk. A
felszedett fokhagymát először
rendre rakva szárítsuk, utána
tisztítsuk meg – a pikkelyszerű borító- és a lombleveleket
távolítsuk el. Füzérbe fonva,
száraz helyen tároljuk.
Mit ültethetünk még?
Céklát Magját július közepéig
vessük több szakaszban. A vetősorokat 25-30 cm távolságra
jelöljük ki, a vetőmélység pedig 2 cm legyen. Ha a növények 2-3 levelet hajtottak, ritkítsuk 10-15 cm tőtávolságra.
A rendszertelenül kelt magvetést a ritkítás alkalmával, átültetéssel egyengethetjük el, ezt
úgy végezzük, hogy az óvatosan kihúzott palántákat üres
helyre ültessük be. Ugyanabba a mélységbe kerüljenek,
mint eredetileg voltak! A talajt
nyomkodjuk keményre körülöttük, majd elővigyázatosan
öntözzük meg. A palánták kiemelése előtt nedvesítsük meg
az ágyást, mert így a talajrészecskék a kihúzott gyökérre
tapadnak.
Karalábét Az őszi betakarítás-

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

Magyarázkodó süni
hoz még júliusban, legkésőbb
augusztus elején kiültethetünk
korai fajtákat is, olyanokat,
amelyek a június eleji magvetésről keltek. A fiatal növényeknek gyorsan, zavartalanul
kell növekedniük. Ha átmenetileg szárazságot kell elviselnie, a gumó megfásodik, s
ha a korábbi szárazságot öntözéssel oldani akarjuk, hirtelen
megreped. Ennek elkerülése
érdekében az ágyásokat rendszeresen kell öntözni – száraz
ságban szinte mindennap. A
talajnedvesség megőrzése érdekében bevált az a módszer,
hogy a talajt szerves anyagokkal javítjuk, vagy fóliával takarjuk.
Édesköményt Az édeskömény
(Foeniculum vulgara) olyan
ínyenc zöldségféle, amelyet a
föld felett fejlődő megvastagodott leveléért termeszthetünk.
. A köményt őszi fogyasztásra
legkorábban július közepén,
25-30 cm-es sorokba, szabadföldi ágyásra vessük, majd 1520 cm tőtávolságra ritkítsuk
ki. Még a fagyok beköszönte
előtt fel kell szedni. A gumós
édeskömény termesztése egyéves. Április közepétől szakaszosan kb. 10-15 naponként
vethetjük. Ha ilyen intervallumokban végezzük a vetést,
akkor ezzel egészen ősz végéig, a tél kezdetéig folyamatos
szedést érhetünk el. Az utolsó
vetés időpontja július közepe
lehet, és 100 nap múlva már
érettek lesznek a gumók.
Vethetünk még kínai kelt és
téli/fekete retket is. Ezek öntözésére is ügyeljünk.
-la-

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.) Ideje önvizsgálatot tartania és összegeznie, mire is jutott az elmúlt néhány évben, illetve
mennyiben valósította meg elképzeléseit és terveit. Ha bizonyos
feladatokat csak halogat, gondolja végig, mi miatt nem tud túllépni rajtuk és kezdje el tudatosan megoldani őket. Tegye mindezt kellő körültekintéssel és fontossági sorrendben.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha belemegy egy párkapcsolatba, megváltozik az élete, hiszen egy másik ember számára
is helyet kell biztosítania az életében. Bizonyos tekintetben ezzel korlátozódik cselekvési és döntési szabadsága. Jó, ha ezzel
tisztában van a kapcsolat kezdetén is, hogy később ne a párját
hibáztassa.
KOS (március 21 – április 20.) Változatosságra vágyik és a
hideg is kirázza, ha arra gondol, hogy megint a szokásos menetrend szerint zajlik majd egy újabb hét. Csak önön múlik,
hogy lehet-e része új élményekben! Találjon ki programokat és
szervezés közben ne feledkezzen meg családtagjairól, barátairól
sem!
BIKA (április 21. – május 20.) Érdemes minél előbb tisztázni a környezetében felmerülő nézeteltéréseket és vitákat, mert
ön mindent azonnal a lelkére vesz és ez akár fizikai betegség
formáját is öltheti rövid időn belül! Ügyeljen lelki békéjére és
akkor megőrizheti tetterejét, energiáját és életkedvét is!

Múlt havi szerencsés megfejtőnk Pálffy Marianna nagymegyer olvasónk.
Nyereményét postán küldjük el.

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

A tanár néni házi feladatul adja a gyerekeknek, hogy hozzanak elektromos
készülékeket otthonról. Másnap megkérdi Zsuzsikát:
– Mit hoztál?
– Anyukám hajszárítóját.
– És mondott valamit anyukád? – kérdi a tanár néni.
– Igen, hogy vigyázzak, meg ne égessem magamat vele.
A tanár néni Pistikéhez fordul:
–Te mit hoztál?
– Apukám fúrógépét.
– És mit mondott apukád?
– Azt, hogy meg ne sértsek vele valakit.
Móricka következik a sorban:
– Te mit hoztál Móricka?
– A nagyi légzőkészülékét.
– És a nagyid mondott valamit?
– Igen, azt, hogy hrrr – hörr – hrrr!

– Miért sírsz Pistike?
– Az apuuu!...Rácsapott az ujjára a ka-

lapáccsal és... és...
– De kisfiam, ezért neked nem kellene így ordítanod!
– Hááát, először én is röhögtem...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha a körülmények megengedik, töltse nyugodtan ezt a hetet! Figyelje meg egy
kicsit önmagát, és kérdezze meg saját magától, hogy milyen képességét nem veszi jelenleg kellőképpen igénybe.
Ha sikerül kikapcsolódnia, váratlanul eszébe juthat néhány
lehetőség ennek kihasználására.
RÁK (június 22. – július 22.) Jelentős lépést tehet most
otthonával kapcsolatosan. A lakást keresők megtalálhatják
új otthonukat vagy épp most sikerül vevőt találniuk a régire. Akik azonban nem terveznek költözést, most sikeresen
vághatnak bele bármilyen átalakítási munkálatba, vagy festésbe.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nélkülözhetetlen
az ön számára, hogy az önnek fontos emberek helyeslését
és egyetértését kivívja, ugyanakkor az alárendeltségnek
még a látszatát sem bírja elviselni. Akkor tudja feloldani
ezt a látszólagos ellentmondást, ha kellő alázattal viszonyul
mások tudásához.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Nélkülözhetetlen
az ön számára, hogy az önnek fontos emberek helyeslését
és egyetértését kivívja, ugyanakkor az alárendeltségnek
még a látszatát sem bírja elviselni. Akkor tudja feloldani
ezt a látszólagos ellentmondást, ha kellő alázattal viszonyul
mások tudásához.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A hét elején számoljon azzal, hogy munkahelyi előmenetelét, előléptetését vagy
esetleg karrierjét negatívan befolyásoló dolgok történhetnek,
de végül mindez megoldódik. Elsősorban párkapcsolatára koncentráljon, mert most partnere meglepi valami új, eddig nem
ismert dologgal.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ez a hét kedvező
lesz a párkapcsolatok szempontjából. Szerelmével kisebb viták adódhatnak ugyan, de ez hamar elsimul és elmélyítheti
kapcsolatukat. A hét végén meglepő híreket kaphat, melyek
rendkívüli hatással lehetnek az életére, karrierjére. Egészségügyi gondokkal idejében forduljon orvoshoz!
NYILAS (november 23. – december 21.) Önmaga fegyelmezése az egyik legnehezebb feladat, amivel ezen a héten találkozhat. Mielőtt képes lesz ellenőrzése alatt tartani a külső feltételeket, először meg kell tanulnia ellenőrzés alatt tartani önmagát.
A hét olyan események szervezésével telhet, amelyekhez semmi kedve, de kötelessége megtenni.
BAK (december 22. – január 20.) Önnek nem jelent problémát, hogy tiszteletben tartsa, ha valakinek eltér a véleménye
az önétől, most mégis hevesen védi álláspontját egy nem is
különösebben jelentős kérdésben. Előfordulhat, hogy nem
is a téma, hanem vitapartnerének a kérlelhetetlensége kavarja fel ennyire!
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Horgászbotok WALDEK
javítása
43, 00 eurótól
Komáromban: 35, 00 eurótól

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:

e-shop:
www.privlačuj.sk
* Eladó búza, árpa és kukorica. Tel.: 0915 343 546

Azonnali
belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

0948 252 606.
Hosszú távra
(min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén
20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
* Eladó Izsán régebbi családi
ház (6 áras telken), melléképületekkel, garázzsal és 8 áras
kerttel. Tel.: 0905 385 787.

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 22-től 28-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 Mesék, 12.20 Gyilkos
sorok (amer.), 13.25 Dok
tor House (amer.), 14.30 A
smaragd románca (amer.),
16.45 Megtört szívek (tö
rök), 18.00 Tények, 18.55
Madagaszkár 3 (amer.),
20.50 Az istenek a fejükre
estek 2 (amer.), 23.00 Egy
őrült pillanat (francia-bel
ga), 1.20 Rossz csillagzat
(amer.)

RTL Klub

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, 7.0 0
Mesék , 13.0 0 Gy il kos so 
rok (a mer.), 14.05 Dok tor
House (a mer.), 15.10 A
Nílus g yöng ye (a mer.),
17.25 R ipost, 18.0 0 Té 
nyek , 18.55 Bor, má mor,
P rovence (a mer.-a ngol),
21.20 A Bou r ne -hag yaték
(a mer.), 0.15 A pén z nyelő
(a mer.), 2.05 Ha z udj, ha
t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.40
Eg y rém moder n család
(amer.), 13.35 Tövismad a
ra k (amer.), 14.45 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 Apáca
show 2 (amer.), 23.25 Ha
beüt a z élet (amer.), 1.10
Colombiana (francia)

6.35 Kölyökklub, 10.55
A Muzsikatévé bemutat
ja, 11.25 Életmód kalauz,
13.35 Apácashow 2 (amer.),
15.35
Szabadítsátok
ki
Willyt! 2 (amer.-francia),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 WALL-E
(amer.), 21.55 Az éhezők vi
adala (amer.), 1.00 Gyilkos
elmék (amer.)

12.30
Anyák
gyöngye
(amer.), 13.00 Véletlen bol
dogság (francia), 15.00 A
gyanú árnyékában, 19.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Végjáték (amer.), 22.10
Lockout (francia), 0.00 Ha
lálos pénz (amer.)

11.35 Séta a napfényben
(angol), 13.25 Segítség,
bajban
vagyok!,
18.25
Nicsak, ki beszél még!
(amer.), 20.00 Több, mint
testőr (amer.), 22.30 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.25
Több, mint testőr (amer.),
1.50 Séta a napfényben (an
gol)

RTL II

M2

11.35 Sherlock, a jak,
12.50 Babar és Badou ka
landjai, 13.15 Nils Hol
gersson csodálatos ut azá
sa a vadludak kal, 14.05
Digby,
a
tinisárkány,
15.00 Peppa malac, 17.00
Jake és Sohaország kaló 
zai, 19.45 Eperke és ba
rát ai, 20.15 Eg yszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vag yok it t!, 22.40 M R
Szimfoni k, 0.55 K r ízis
köz pont (amer.)

Duna tv

11. 2 5 Té r ké p, 13.45 Tá 
b ol - K el e t , 14.45 A Pe n d 
r a go n l e g e n d 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 . 35 Sz e r e n c s e 
s z o m b a t , 19. 30 Z s a r u vé r
é s c s ig avé r (m a g y a r),
2 0.4 0
Ac e
Ve n t u r a
(a m e r.), 2 2 .10 Öl n i k í 
m él e t e s e n (a m e r.)

Duna World

11.30 Sz űt s Ma r a há za s 
sága (mag ya r), 14.15 A z
ön rendel kező
székely
falu , 15.15 Balaton i nyá r,
17.15 O rbá n Vi k tor m i
n isz terel nök beszéde a
Bálvá nyosi Szaba deg ye 
temen , 18.30 Ha zajá ró,
20.15 OT P Ba n k Liga ,
22.40 Tót h Já nos (ma
g ya r), 23.05 O per a Café

Pozsony 1

12.10
Mint
a
delfin
(olasz), 14.10 Rejtett for
rás (szlovák), 15.50 Szlo
vákia leg-faluja, 16.55 A
test titkai, 17.55 Főzzünk,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
A test titkai, 21.20 Talk
show, 22.15 A szerelem
árnyékai (olasz), 23.45
Mint a delfin (olasz)

Pozsony 2

11.40 Tudományos maga
zin, 13.05 Farmereknek,
13.30 A kölcsönkapott
bolygó, 14.30 Kerékpá
rozás, 18.15 Labdarúgás,
19.20 Esti mese, 22.00 A
híd (dán-svéd), 23.00 A
II. világháború, 23.55 Fé
nyek a sötétben (kopr.)

Markíza tv

11.30
Sorsdöntő
nyár
(amer.), 13.40 Első vagy
második (amer.), 16.05 Ba
bovřesky 2 (cseh), 18.20
Így mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 A csúf igaz
ság (amer.), 22.35 Az el
cseréltek (amer.)

JOJ TV

10.00
Kutyám,
Buddy
(kanadai), 12.05 Jóban,
rosszb an (amer.), 13.50
Az éhezők viadala (amer.),
16.50 Találd ki a koromat,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Neveletlen hercegnő
(amer.), 23.10 Tábor a kö
bön (amer.)

RTL II

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 (magyar), 19.25
Eperke és barátai, 20.15
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.05 Film klub
(amer.), 21.10 Az esőcsiná
ló (amer.)

Duna tv

12.50 Székely vág t a , 13.50
Réz t ábla a kapu alat t
(olasz), 15.35 A z utolsó
d al (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Tom my és Tuppence for
ró nyomon (a ngol), 19.35
Big yó felüg yelő (a mer.),
21.0 0 A cég (a mer.), 23.40
Cha rlie Wilson hábor úja
(a mer.)

Duna World

11.20 L egend a a vonaton
(mag ya r), 13.45 A z élet
t emploma , 16.15 Balato 
n i nyá r, 17.45 OT P Ba n k
Liga , 20.30 Eu rópai If jú
ság i Ol i mpiai Fesz t ivál,
20.20 A ve r s e reje, 23.30
Ha ng v il la , 0.20 Mest e r
embe r, 2.20 A z utolsó d al
(mag ya r)

Pozsony 1

13.0 0
Poi rot
(a ngol),
15.05 A Szent Er zsébet
t é r (szlová k), 16.35 I lye 
nek volt u n k , 17.40 Men
jü n k a ke r tbe!, 18.15 A
konyhá m
t it k a ,
20.25
Ad r ia no Ol ivet t i (ola sz),
23.55 A Szent Er zsébet
t é r (szlová k)

Pozsony 2

13.05 Visszat é rés a sz í
nészlegend á k hoz , 16.30
Ke rék pá rozá s – Tou r de
Fr a nce, 20.15 Megszál
lot t a k (orosz), 21.20 A hét
sza mu r áj ( japá n), 0,55
H í rek

Markíza tv

9.10 Míg a halál el nem
választ (amer.), 12.40 Ha
lálos iramban 3 (amer.),
14.45 Csúcsformában 3
(amer.), 16.30 Felvég, al
vég, 19.00 Híradó, 20.30
Parker (amer.), 23.05 Dup
la csapás (amer.), 0.50
Parker (amer.)

JOJ TV

8.25 Eldorádó (amer.),
10.20 Tizenkettő egy tucat
(amer.), 12.20 Neveletlen
hercegnő (amer.), 14.45
Vad évad (amer.), 16.50
Szuper nyaralók, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 MI-5
(angol), 23.00 A katona 2
(amer.), 1.00 Tábor a kö
bön (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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
Magánnyomozók, 14.40 Csa
ládi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt, vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 A Főnix
útja (amer.), 0.20 Bűnös Chi
cago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Csa
ládi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 Született
szobalányok (amer.), 22.55
Telenovella (amer.), 23.25
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Fókusz, 13.15 Szu
lejmán (török), 14.35 Éj
jel-nappal Budapest, 15.50
Celeb vagyok, ments ki
innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Buda
pest, 20.55 Barátok közt,
21.30 Dr. Csont (amer.),
22.35 Gyertek át!, 0.15 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 Gor
don Ramsay, a konyha ör
döge, 17.25 Segítség, baj
ban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30
Anyák
gyöngye
(amer.)

M2

12.00 Vakáción a Mézga csa
lád, 13.15 A Mese erdő lakói,
13.30 Animália, 15.35 Ál
latkert 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

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szu
lejmán (török), 15.00 Éj
jel-nappal Budapest, 16.15
Házasság első látásra, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
19.00 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55 Ba
rátok közt, 21.35 Az elnök
különgépe (amer.-német),
0.35 Túszjátszma (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban va
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé
kában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25
Gordon Ramsey, a konyha ör
döge, 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 Dínó
föld!, 15.35 Állatkert a háti
zsákban, 16.10 Peppa malac,
17.30 Alvin és a mókusok
(amer.), 18.00 Szófia herceg
nő, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.05 Zor ro
(kolu mbiai), 14.55 A vi
dék i dok tor (német), 15.45
A múlt ár nyékában (szlo
vák), 16.55 Don Mat teo
(olasz), 18.35 Rex felüg ye
lő (német- osz t rák), 19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Büsz keség
és balítélet (angol), 21.25
Hawaii 5.0 (amer.), 22.15
Alpesi nyomozók (osz t
rák), 23.10 Éjféli leszámo 
lás (amer.)

12.45 Főzzünk megint egy
szerűen, 14.10 Zorro (kolum
biai), 15.00 A vidéki doktor
(német), 15.45 A múlt árnyé
kában (szlovák), 17.00 Don
Matteo (olasz), 18.00 Híradó,
18.35 Rex felügyelő (né
met-osztrák), 19.30 A hegyi
doktor (osztrák), 20.25 Csak
színház és más semmi (ma
gyar), 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.20 Cédrusliget
(amer.-kanadai), 23.45 Büsz
keség és balítélet (angol)

11.25 Egy pikoló világos
(magyar), 13.35 Ízőrzők,
14.10 Öt kontinens, 14.40
Itthon vagy!, 15.00 Roma
magazin, 16.00 Családbarát, 17.00 Balatoni nyár,
19.00 Székely vágta, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Életmű
vész

11.30 A rablólovag (ma
gyar), 14.40 Nemzetiségi
magazinok, 16.00 Családbarát válogatás, 17.00 Ba
latoni nyár, 19.00 Székely
vágta, 20.00 Budavári Pa
lotakoncert, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Ég, föld,
férfi, nő

Duna World

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut (fran
cia), 13.50 Építs házat, ül
tess fát!, 14.30 Profik (an
gol), 15.30 Esély, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
Talkshow, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Szerelmes
Shakespeare (amer.-angol),
22.20 Dr. Martin (szlovák),
23.15 Profik (angol)

Pozsony 2

Duna World

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 13.50
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Profik (angol), 16.25 A vi
lág madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Mit tu
dom én!, 22.00 Az első ügy
osztály esetei (cseh)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.05
Japán ismeretlen csodái,
15.35 A vadon 60 gyilko
sa, 18.00 Apáink öröksé
ge, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A II. világ
hábor ú, 21.05 Sportos élet
(angol), 23.15 Fargo (amer.)

14.10 Nina Simone (francia),
15.35 A vadon 60 gyilkosa,
17.00 Ég és föld között, 17.55
Apáink öröksége, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Szlovák történelem, 21.30
Rablás olasz módra (olaszangol), 23.10 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 viszo
nyok, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 22.50 Atle
tiko Cvernofka (szlovák),
23.50 Mama (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 Jószom
szédi viszonyok, 19.00 Hír
adó, 20.30 Jó tudni, 21.40
Forr a bor, 23.50 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

13.00 Rex felügyelő (oszt
rák), 14.00 Geissenék, 15.00
Édes élet, 17.20 Tárgyalóte
rem, 19.00 Krimi, 19.30 Hír
adó, 20.35 Inkognitó, 23.10
Paranormális
történetek,
0.10 Bostoni halottkémek
(amer.), 1.10 Graceland

Markíza tv

JOJ TV

13.00 Rex felügyelő (né
met),
14.00
Geissenék,
15.00 Édes élet, 17.00 Hí
rek, 17.20 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Találd ki a koromat,
23.20 Paranormális esetek
(amer.), 0.20 Bostoni halott
kémek (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
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fat
magül (török), 18.00 Tények,
19.25 Extrém activity, 20.35
Humorkoktél, 21.55 A nagy
szökés (amer.), 1.50 Hűtlen
vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szu
lejmán (török), 15.00 Éj
jel-nappal Budapest, 16.00
Házasság első látásra, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
19.00 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55 Ba
rátok közt, 21.30 Szulejmán
(török), 22.40 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban va
gyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Segít
ség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Show
der Klub Best of, 23.00 Bará
tok közt, 23.30 Anyák gyön
gye (amer.)

M2

13.30 Animália, 14.30 A kis
Amadeus, 15.00 Irány Dínó
föld!, 15.35 Állatkert a háti
zsákban, 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:
Me and Marie

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egy
szerűen!, 14.20 Zorro, 15.10
A vidéki doktor (német),
16.00 A múlt árnyékában
(szlovák), 17.00 Don Matteo
(olasz), 18.35 Rex felügye
lő (német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (osztrák), 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.20 Átok
(magyar), 22.25 A humor
forrása (magyar)

Duna World

11.50
Május
(magyar),
13.20 Magyar gazda, 14.40
Nemzetiségi
műsorok,
15.40 Család-barát váloga
tás, 16.40 Balatoni nyár,
18.40 Magyar rock, 19.40
Legenda, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Ég, föld,
férf i, nő

Pozsony 1

12.20 Julia Lescaut, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Profik (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 A vi
lág madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Win
netou (amer.-német), 21.55
A kígyó (francia), 23.50
Prof ik (angol), 0.40 Largo
(amer.)

Pozsony 2

11.30 Mesék, 12.00 Élő pa
noráma, 13.25 A sztáling
rádi csata, 15.30 A vadon
60 gyilkosa, 18.35 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Vad Amerika, 20.55 Tit
kos dossziék (angol), 22.40
Fesztiválpercek, 22.55 Far
go (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
Hír
adó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Fele
ségcsere, 21.50 For r a bor
(szlovák), 0.00 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

JOJ TV

7.30 Tárgyalóterem, 9.30 A
felszín alatt, 12.00 Híradó,
13.00 Rex felügyelő (oszt
rák), 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), 22.25
Paranormális esetek, 23.25
Bostoni halottkémek (amer.),
0.25 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 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
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A
sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Té
nyek, 19.10 Pénzt vagy éve
ket!, 20.35 Humorkoktél,
21.55 A szultána (török),
0.10 Különvélemény (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Csa
ládi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 Villám
tolvaj (kanadai-amer.), 0.30
Backstrom nyomozó (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szu
lejmán (török), 15.00 Éjjelnappal Budapest, 16.15 Há
zasság első látásra, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Riviéra
(angol-amer.), 23.50 A rej
tély (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szu
lejmán (török), 15.00 Éjjelnappal Budapest, 16.15 Há
zasság első látásra, 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Én és
a hercegem 4 (amer.), 0.00
Igazs ágosztók (amer.)

RTL Klub

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban va
gyok!, 13.45 A gyanú ár
nyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.25 Gordon Ram
say, a konyha ördöge, 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 la
kói, 13.30 Animália, 14.30 A
kis Amadeus, 15.10 Frank
lin, 17.30 Alvin és a móku
sok, 18.00 Szófia hercegnő,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
21.25 Én vagyok itt! (brazil),
22.40 Odaát (amer.), 23.25
Az A38 Hajón: Peter Kova
ry and the Royal Rebels

Duna tv

12.45 Főzzün k egyszer ű
en, 14.00 Zor ro (kolumbi
ai), 14.50 A vidéki doktor
(német), 15.40 A múlt ár
nyékában (szlovák), 17.00
Don Matteo (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Rex felügye
lő (német-osztrák), 19.30
A hegyi doktor (németosztrák), 20.25 Tóth János
(magyar), 20.55 Bölcsek
kövére (amer.), 22.35 Hol
volt, hol nem volt... (ma
gyar), 0.20 Szökés az Al
catrazból (amer.)

Duna World

11.35 Hátország (magyar),
13.20 Kék bolygó, 14.05
Magyar krónika, 16.00
Család-barát
válogatás,
17.00 Balatoni nyár, 19.00
Magyar rock, 20.00 Nem
csak a 20 éveseké a világ,
21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.15 Ju l ie L escaut , 14.0 0
Épít s há zat , ü ltess fát!,
14.30
P rof i k
(a ngol),
16.25 A v ilág ma d á r t áv
latból, 16.55 Rosema r y
és T hy me, 17.45 Pá rbaj,
19.0 0 H í r a dó, 20.25 Dip 
lomat a a sszony (német),
21.55 Cai n k apit á ny (f r a n
cia), 23.45 P rof i k (a ngol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Vad Amerika, 17.55 Apáink
öröksége, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 A hol
nap világa, 21.05 Apám ne
vében (angol), 23.15 Fargo
(amer.), 23.15 Rendőrség

Markíza tv

8.45 For r a bor, 12.00
Mon k (amer.), 14.00 Cob 
ra 11 (német), 15.00 Csa
ládi tör ténetek, 17.00 Hír
adó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 For r a
bor, 21.40 Jó t ud ni!, 23.50
NCIS: A helyszínelők
(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 dó, 20.35 A jelszó (show
műsor), 21.30 Dr. Csont
(amer.), 23.35 Paranor
mális esetek, 0.35 Bostoni
halottkémek (amer.)

RTL Klub

RTL II

10.00 A narancsvidék (amer.),
11.00 Hazug csajok társasága
(amer.), 13.45 A gyanú árnyé
kában, 14.45 Showder Klub,
17.25 Segítség, bajban va
gyok!, 18.25 A gyanú árnyé
kában, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.00 Kérem a következőt!,
13.15 Meseerdő lakói, 13.25
Animália, 14.30 A kis Ama
deus, 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

12.50 A lipicai (magyar),
13.50 Forma-1 – Magyar
Nagydíj, 15.55 A múlt ár
nyékában (szlovák), 17.00
Don Matteo (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Rex felügye
lő (német-osztrák), 19.30
A hegyi doktor (németosztrák), 20.25 Dzsungel
ből dzsungelbe (amer.),
22.16 Az esküdt (amer.),
0.15 A szerelem diadala
(olasz)

Duna World

11.40 Vihar a Sycamore
utcában (magyar), 13.40
Rúzs és selyem, 14.10 Rej
télyes XX. század, 14.40
Esély, 15.35 Öt kontinens,
16.10 Család-barát váloga
tás, 17.10 Szerelmi álmok
(magyar-német), 18.45 Le
hettem volna... Psota Irén
arcai, 19.00 Magyar rock
20.00 Évszakok Balázs Fe
cóval, 21.35 Hacktion (ma
gyar), 22.35 Ég, föld, férfi,
nő

Pozsony 1

12.20 Julia Lescaut, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.25 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,
21.55 James Bond (amer.),
0.00 Talkshow, 0.55 Largo
(amer.)

Pozsony 2

12.30
Nyá r i
gombá k ,
15.45 A vadon 60 g y il
kosa , 18.0 0 Apái n k örök
sége, 18.35 Mesék , 20.0 0
Hí radó, 20.10 Napóleon i
hábor ú k , 21.05 Ti zen ket
tő (osz t rá k), 23.40 Fa rgo
(amer.)

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszíne
lők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 Csalá
di tör ténetek, 17.00 Hír
adó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Babo
vřesky 3 (cseh), 22.35 Gla
diátor (amer.), 2.20 Cobra
11 (német)

JOJ TV

12.50 Rex felügyelő (né
met), 13.50 Geissenék,
14.50 A két macsó (olasz),
17.00 Híradó, 17.20 Tár
gyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Min
den, amit szeretek, 22.10
Nap, széna, pár pofon
(cseh)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július
22-én Magdolna
július
23-án Lenke
július
24-én Kinga
július
25-én Jakab, Kristóf
július
26-án Anna, Anikó
július
27-én Olga
július
28-án Szabolcs
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a marcelházai Jančik Tomáš és a kulcsodi
Gaálová Silvia, a szímői Lénárt Bálint és a komáromi Burdiová Emília, a komáromi Nagy András és a kóvári Páldiová Klaudia, a komáromi Jobbágy Tibor és Bakaiová Iveta,
a komáromi Zrnek Igor és Kraslanová Andrea, a kavai Křepelka Rudolf és a kurtakeszi Lakatosová Renáta, a komáromi Cabajkó Ferenc és Hegedűsová Nikoleta
Gútán: Simon Peter mérnök és a (fehéroroszországi) obnyinszki Parsenova Aleksandrovna Natalia.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a naszvadi Farkašová Dáša és
Cucor Zoltán, a komáromi Petrók Gábor Tamás, Juhász Boróka és Greisingerová Júlia, a marcelházai Csicsóová Veronika és Csicsóová Anikó, az újgyallai Kollárik
Ladislav, a nagykeszi Kovács Hanna, a nyírrágói Nevižanský
Igor, a lévai Sántha Adam, az érsekújvári Kesanová Lara és
a gútai Viola Barnabás.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Nagy György mérnök (73 éves), dr. Stráňovský Peter (67 éves), Molnár Erzsébet (89 éves), Tóth Ladislav (72
éves) a gútai Szomolai Mária (82 éves), Angyal István (87
éves), Balogh János (74 éves), Cingel Katalin (55 éves), Szabó Kálmán (76 éves) és Babicz Julianna (80 éves), a tanyi
Csémi Julianna (89 éves), a bátorkeszi Keszeg Valentín (64
éves), a marcelházai Buraiová Rita (56 éves) és Chrénová
Magdaléna (72 éves), a gadóci Markovics Štefan (72 éves),
a hetényi Zajosová Marta (66 éves) és Szokol Michal (69
éves).
Emléküket megőrizzük!

Megemlékezés
Egy élet omlott össze, űrt hagyott maga után,
Nekünk maradt az álom és az emlékezés,
halk szava helyett a mélységes csend.
Hét évvel ezelőtt bérgyilkos oltotta ki
a szeretett férj, apa, após, nagyapa
és kedves rokon,

Basternák László,

a volt polgármester, megyei képviselő,
az MKP járási elnöke életét.
Ma sem tudja senki, ki volt a megbízó.
Mindazoknak, akik segítenek emlékét
megőrizni, s velünk együtt idézik fel
jóságát, szelídségét, elhivatottságát,
és sírjára elhelyezték
az emlékezés virágait, mécseseit
ezúton mondunk köszönetet.
Emlékét őrző családja
Csak az hal meg,
kit elfelednek...
Fájó szívvel emlékezünk július 20-án,
halálának tizedik évfordulóján

Fűri Antalra
Ifjúságfalván.

Emlékét őrzi Eta
és annak lányai,
Adrika és Ildikó családjukkal

A Dunatáj receptkönyvéből

Hentes tokány

Hozzávalók:
80 dkg sertéslapocka
20 dkg angol szalonna
1 kanál zsír
15 dkg vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 doboz tejföl
1 dl fehérbor
20 dkg csemegeuborka
2 kávéskanál füstölt tengeri só
1 kávéskanál egész fekete bors
Elkészítése:
A szalonnát egycentis csíkokra vágjuk, a zsírban előpároljuk. Mikor
már kisült a szalonna zsírja, beletesszük a vöröshagymát, és abban
üvegesre pároljuk. Ezután félrehúzva hozzáöntjük a bort és a karikára
vágott fokhagymát. Összekeverjük, és fedő alatt 4-5 percig forraljuk.
Ezután beletesszük a laskára vágott húst, sózzuk, borsozzuk, kevés
vízzel felöntjük, és forrás után lassú tűzön, rövid, sűrű lével főzzük.
Ha kell, utánatölthetünk pici vizet. Mikor már megpuhult a hús, beletesszük a négybe, hosszába vágott csemegeuborkát, a tejfölt, és azzal
puhára főzzük. Tészta, vagy főtt krumpli illik hozzá.

Barackos forgó
Hozzávalók:

1 cs. mirelit leveles tészta
1 tojás
8 dkg porcukor
1 evők. citromlé
sárgabarack

Elkészítése
A leveles tésztát szobahőmérsékleten hagyjuk
kiolvadni. A barackokat Így készülnek (fent) a „forgók”
megmossuk, forró vízbe
dobjuk egy pillanatra,
majd hideg vízbe tes�szük és meghámozzuk.
Félbevágva kiszedjük a
magját. A tojásfehérjét
kemény habbá verjük a
porcukorral és a citromlével.
A leveles tésztát vékonyra nyújtjuk, kb. 12x12
cm-es négyszögekre vágjuk.
Minden négyszög csúcsánál
kb. 5 cm hosszan bevágjuk.
A közepére a tojáshabból
rakunk egy kis halmot, és
erre hajtjuk rá a tészta széleit a képen látható módon
(ahogy a gyerekek szokták
a forgót készíteni). Tepsibe
helyezzük, a tésztaszéleket
megkenjük tojássárgával, és
a közepére ültetünk egy-egy
felezett barackot. 200 fokra
előmelegített sütőben kb. 10
percig sütjük.

S Z U D O K U

Nyugdíjas özvegyember
garzonlakást keres
Komáromban.
Tel.: 0915 581 884.

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

Minden felvidéki magyarnak 10 %-os engedményt és egy tetszés szerinti címert adok!
www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu,
www.kezifabutorok.com, * www.furdodezsak.com,

Tel.: 0036203979102.

Komárom városa

Klapka tér 1., 945 01 Komárom
hirdetménye a város tulajdonát képező ingatlanok
kereskedelmi versenytárgyalás útján történő eladási és bérbeadási szándékáról

1. A komáromi városi képviselő-testület
1354/2017-es számú határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát
képező ingatlan, a Komárom – Őrsújfalun,
a Duna sor 2. szám alatti 161-es helyrajzi
számú családi ház eladása, amely a C regiszterben a 1712/43-as parcellaszám alatt
van vezetve, 885 m2-es telek a C regiszter
1712/43-as parcelláján, beépített területek
és udvar, melyek az őrsújfalui kataszterben a 934-es számú tulajdonlapon szerepelnek. A kikiáltási ár a hivatalos becslés
alapján 27 600 euró, amely egyben a legalacsonyabb ár a Törvénytár 138/1991-es
számú törvénye 9a paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja és az idevonatkozó későbbi előírások szerint.
2. A komáromi városi képviselő-testület
1354/2017-es számú határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát
képező ingatlan, a komáromi Belső körút
10A szám alatti 5277-es helyrajzi számú
családi ház eladása, amely a C regiszterben
a 834/1-es parcellaszám alatt van vezetve,
143 m2-es telek a C regiszter 834/1-es parcelláján, beépített területek és udvar, 202
m2-nyi telek a C regiszter 834/4-es parcelláján, beépített területek és udvar, 153 m2es telek a C regiszter 835-ös parcelláján,
kertek, amelyek a komáromi kataszterben
a 6434-es tulajdonlapon vannak vezetve.
Kikiáltási ár a hivatalos becslés alapján
53 800 euró, amely egyben a legalacso-

nyabb ár a Törvénytár 138/1991-es számú
törvénye 9a paragrafusa 1. bekezdésének
a) pontja és az idevonatkozó későbbi előírások szerint.
3. A komáromi városi képviselő-testület
1356/1/2014-es számú határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát képező 459 m2-es kert eladása,
amely a C regiszterben a 11128-as szám
alatt, a komáromi kataszter 6434-es számú
tulajdonlapján van vezetve. A kikiáltási ár
16,80 euró/m2, összesen 7711 euró, ami
egyúttal a legalacsonyabb ár a Törvénytár
138/1991-es számú törvénye 9a paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja és az idevonatkozó későbbi előírások szerint.
4. A komáromi városi képviselő-testület
1356/2/2017-es számú határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát
képező 335 m2-nyi kert eladása, amely a C
regiszterben a 1138-as szám alatt, a komáromi kataszter 6434-es számú tulajdonlapján van vezetve. A kikiáltási ár 16,80 euró/
m2, összesen 5628 euró, ami egyúttal a
legalacsonyabb ár a Törvénytár 138/1991es számú törvénye 9a paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja és az idevonatkozó
későbbi előírások szerint.
5. A komáromi városi képviselő-testület
1361/2017-es számú határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát
képező 20 m2-es beépített terület bérbeadása, amely a C regiszterben a 9281-es

szám alatt van vezetve, valamint 310 m2es kert, amely a C regiszterben a 9282-es
szám alatt a komáromi kataszter 6434-es
tulajdonlapján szerepel. A bérbeadás meghatározatlan időre szól háromhavi felmondási idővel. A kikiáltási ár 5,77 euró/m2/év,
összesen 1904,10 euró/év, ami egyben a
legalacsonyabb ár a Törvénytár 138/1991es számú törvénye 9a paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja és az idevonatkozó
későbbi előírások szerint.
A nyilvános versenytárgyalás meghirdetése és feltételei, beleértve a javaslattétel
határidejét, olvasható:
• a városi hirdetőtáblákon,
• a város internetes oldalán: www.komarno.sk
A versenytárgyalás meghirdetéséről és
feltételeiről bővebb tájékoztatással szolgál írásos vagy elektronikus formában a
Komáromi Városi Hivatal vagyonnyilvántartási osztálya, a 945 01 Komárom, Vár
sor 3., 1. emelet 13 C ajtószámon, vagy a
035/2851 319-es, 035/2851 379-es, illetve
a 035/2851 378-as telefonszámon.
A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás tárgyát képező általános és műszaki
információk kérhetők, illetve a vagyon
megtekintése egyeztethető a Komáromi
Városi Hivatal vagyonnyilvántartási osztályán, a 035/2851 319-es, 035/2851 379es, 035/2851 378-as telefonszámon.
Stubendek László mérnök,
Komárom polgármestere

Nyaraljon Ön is a                         -jal!
Versenyt hirdetünk azon olvasóink között, akik nyári szabadságuk alatt lapunk
egy számát is odacsomagolják az útitáskába és vállalják, hogy üdülésük alatt az
újsággal együtt megörökítenek egy-egy
jellegzetes épületet, tájat, festői környe-

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

sorsolunk ki és természetesen a felvételeket is folyamatosan bemutatjuk.

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

KAJAK-KENU

LABDARÚGÁS

Plovdivi sikerek

A Plovdivban zajló evezős Eb-n a Myšák Denis,
Vlček Erik, Tarr Juraj és Linka Tibor összeállítású
kajak négyes megismételte tavalyi sikerét a moszkvai Eb-én és az 500 méteres távon ezüstérmes lett.
Az 1000 m-es távon azonban nem ismétlődött meg a
bravúr, bronzérmesként ért a célba hajójuk. A spanyol, lengyel és szlovák hajó a 200 méteres távnál
már lehagyta a többi hajót, viszont a hajrában a spanyolok voltak jobbak. Azt, hogy a harmadik helyre
szorultak, csak a célfotó döntötte el, az ezüstéremtől
csak centiméterek választották el a fiúkat.

Csilisztői aranyeső az utánpótlásnak

A csilisztői GálisVladimír-emlékversenyen a szlovák kajak-kenu sport utánpótlás-szakosztályainak legjava mérettette meg magát a 2000 és 200 m-es távokon. A Gális-emlékverseny annak a
kiváló sportembernek állít emléket, aki 2003 decemberében hunyt el harmincévesen az olaszországi Sabaudia sportközpontban, ahol a Dukla Trencsén színeiben volt edzőtáborban. Rá emlékeznek a kortárs sportolók és a fiatal tehetségek. A komáromi evezősök kiváló eredményét
bizonyítja, hogy a dobogó legfelső fokára állhattak. Az egyéni eredmények:
SZOMBAT – 2 000 m
K1 14 éves fiúk … 6. Schrimpel Peter * K1 14
éves lányok …2. Koczkás Eszter * K1 13 éves
fiúk 1. Podleiszek Filip, 2. Doktorík Jakub, 3.
Ott Jakab, …25. Dominik Németh * K1 13 éves
lányok 1. Bugár Réka * C1 13 éves fiúk 1. Léránt Lucas, …5. Lehocký Richard, …7. Sýkora
Adam Anton * K1 12 éves fiúk 1. Tóth Ľudovit, …4. Doktorík Dominik,… 6. Farkaš Tomáš,
…10. Zrnek Jakub, …17. Kajtár Viktor * K1 12
éves lányok … 3. Vávrová Eva, …7. Vávrová
Anna * K1 11 éves fiúk 1. Grolmus Lukáš, …5.
Podleiszek Dávid, …11. Ikréni Márk * K1 11
éves lányok … 4. Tamara Tóthová * K1 10 éves
fiúk … 2. Marsal Máté, 3. Bugár Marek * K1 9
éves fiúk … 2. Tóth Michal, …10. Demáček Samuel, …12. Kelemen Noel Thomas * K1 9 éves
lányok 1. Zrneková Michaela, …3. Demáčeková Lucia * K1 10 éves lányok … 8. Szencziová
Natália * C1 14 éves lányok 1. Szabó Abigél.
200 m
K1 veteránok … 2. Zirkelbach Gabriel, …5.
Bukovsky Tibor * C1 férfiak … 3. Kara Mátyás * C1 kadétlányok … 5. Ikréniová Viktória
* C1 juniorok 1. Koczkás Dávid, …4. Richard
Zilizi, 5. Sýkora Samuel Daniel * K1 kladétok
… 6. Ujvári Marko * C1 kadétok … 3. Léránt
Peter Christopher * K2 juniorok …3. Tanka
Tomáš – Vindiš M. /INT/ * K2 juniorlányok

… 4. Grolmusová Bibiána – Konečná Anita
VASÁRNAP – 200 m
K1 10 éves fiúk …2. Bugár Marek * K1 10 éves
fiúk 1. Marsal Máté * K1 10 éves lányok … 6.
Szencziová Natália * K1 9 éves fiúk … 2. Tóth
Michal * K1 9 éves fiúk … 4. Demáček Samuel
* K1 9 éves fiúk … 4. Kelemen Noel Thomas *
K1 14 éves lányok 1. Koczkás Eszter * C1 13
éves fiúk 1. Léránt Lucas, … 5. Lehocký Richard * K1 13 éves fiúk 1. Filip Podleiszek * K1
13 éves lányok 1. Réka Bugár * K1 12 éves fiúk
1. Tóth Ľudovit, …6.Tomáš Farkaš * K1 12 éves
lányok … 4. Vávrová Eva, 6. Vávrová Anna *
K1 11 éves fiúk 1. Grolmus Lukáš, … 5. Podleiszek Dávid * K1 11 éves lányok … 4. Tóthová
Tamara * K2 13-14 éves fiúk … 3. Schrimpel
Peter – Ott Jakab, 4. Podleiszek Filip – Doktorík
Jakub * C2 13-14 éves fiúk 1. Léránt Lucas –
Stolárik P. /TTS/, …6. Lehocký Richard – Sýkora Adam Anton * K2 13-14 éves lányok 1. Bugár
Réka – Sidó B. /ŠAM/, * 2. Koczkás Eszter –
Pecsuková K. /UKB/ * C2 juniorok 1. Zilizi Richard – Banai Tóth István, …4. Sýkora Samuel
Daniel – Fekete D. /ŠAM/ * C2 kadétok … 2.
Léránt Peter Christopher – E. Strýček /ŠAM/ *
K2 kadétok …6. Ujvári Marko – Náhlik Pavol
Csapatversenyben: 1. Kajak & kenu klub
Komárom * 2. KRK Nyitraújbánya * 3. KCK
Somorja.
Petrušová Iveta

S P O R T N A P
Basternák László nevét viseli az az ógyallai sportnap, amelyen szombaton a város és környéke mintegy 300 sportolója mérte össze felkészültségét. Az alábbiakban a győztesek
névsorát közöljük.
Erő- és súlyemelés:
I. kategória: 1. Benyík Gábor,
2. Beňo János, 3. Bognerová
Dorota.
II. kategória: 1. Daráž Jozef, 2.
Vajzer František, 3. Nagy Štefan.
Sakk: 1. Stracha Ján, 2. Ostruž-

lík Marek, 3. Olláry
Péter.
Horgászat: 1. Ďuráč Zoltán, 2. Kovács Péter, 3. Farkaš
Antal.
Asztalitenisz
Egyéni: 1. Sevcsik
István, 2. Lukács
László, 3. Hujberné
Molnár Éva.
Páros: 1. Fejes Olivér – Lukács László, 2. Csere Filip

– Kovařík Pavel, 3. Sevcsik
István – Szabó Tamás.
Tenisz
Egyéni: 1. Bogner Ferenc, 2.
Kecskés Miklós, 3. Jurčík Pavol.
Páros: 1. Lenčés Ladislav –
Cserge Koloman, 2. Hesounová Marta – Szabó
Jaroslav, 3. Okuliar Jozef – Lukács
László.
Tollaslabda: 1. Rafael Šimo – Svrček,
2. František Gorilák, 3. Tomáš Slamenka.
Íjászat:
MINI-kategória: 1.
Pintérová Lea, 2.
Sárközi Sebastian
Gyermekorosztály:
1. Kováč Richard,
2. Homola Péter.
Labdarúgás
Nagypályás foci:
1. FC Aktív, 2.
Hetény, 3. Tardoskedd, 4. Ógyalla.
Kispályás foci: 1.
Öregfiúk
Ógyalla, 2. Altrax ifi., 3.
MKP járási csapata.
Tornóczy Gabriella

Felkészülési mérkőzések

Még néhány hét és ismét benépesülnek a focipályák, hiszen megkezdődik a 2017/2018-as
sportév, amely hoz néhány újdonságot. Kezdjük a legjelentősebbel, vagyis azzal, hogy a komáromi KFC négy évtized után a szlovák II. ligában játszik majd.
További
A felkészítő mérkőzések so- közül Haša, Szabó Marek és
felkészítő mérkőzések
rában a komáromi labdarú- Čtvrtníček keserítette meg a
Marcelháza – Imely 1:2
gók több sikeres találkozót védők életét gólgyanús
* Komját – Gúta 0:6 *
tudhatnak magukénak: Ko- támadásaikkal * GyőSzentpéter – KFC Komárom – Vác FC 1:0 (0:0) ri ETO – KFC Komárom U19 6:1 (3:0)
Az első percek kiegyenlített márom 1:2 (1:2) A
Góllövők: Németh 2,
játéka után a hazai csapat 11. percben Haša volt
Mukalenga, Lakatos,
fokozatosan átvette a mérkő- eredményes, aki Goran
Cong, Benyó – Rajtár *
zés irányítását és beszorítot- Matič átadását góllal feIfjúsági korosztály Gyarak
ta ellenfelét a saját térfelére, jezte be. A gól meglepte a
– Marcelháza 5:5 * Dunamocs
amire a váciak keményebb győrieket, akik válaszul két
– Muzsla 5-4 * Imely – Érsekjátékkal válaszoltak (játéku- perccel később egyenlíteni
újvár 2:4 * Marcelháza – Szentkat helyenként nevezhetnénk tudtak. A komáromiak nem
péter 2:0 * Ekel – Bábolna 5:1
durvának is). A második fél- sokat vártak a válasszal és
(1:1), Góllövő: Uzola, Hraidőben Militosyan egy szép a 16. percben ezúttal Milibovsky 2x, Gacsal, Polishchuk
kombináció után áttörte a tosyan jutott helyzethez és
Perbetei focigála
vendégek védelmét, és beta- gólja lényegében eldöntötte
lálkt a váciak hálójába. Sajnos a találkozó végeredményét. Négy csapat is indult a perbea későbbiekben nem folytató- A második játékrészben pa- teiek nemzetközi focidélutándott a siker, mivel a hazai csa- rázs játék folyt a pályán, ám ján. Az eredmények: Perbete
patban több változásra is sor egyik csapat sem tudott ve- – Pincehely (Hu) 6:2 (3:2)
került. Azt viszont az ellenfél szélyhelyzetet
kialakítani. * Újgyalla – Bátorkeszi 4:2
is elismerte, hogy jobb volt Maťašovský kapus munkája (1:2) * A döntőben: Perbete –
Újgyalla 3:1 (1:1)
a komáromiak játéka, akik külön dicséretet érdemel.

L O VA G L Á S
Mintegy 20 junior és felnőtt lovas vett részt július 15-én a westernlovaglók naszvadi versenyén. Az egyre nagyobb közkedveltségű
sportág, amely a versenyek
során számtalan látványos
elemet tartalmaz, ezúttal
sem okozott csalódást.
Míg a felnőttek kategóriájában a hordókerülgetésben 16,339 másodperces
idővel Fehér István lett
az első Hercegnő nevű
lován, az idei versenyek
során már másodszor állhatott a dobogó legfelsőbb
fokára a juniorkorosztályú Scholtzova Carla, aki
szenzációs idővel (16,645
másodperc) szerezte meg
a dicsőséget az M-Klub
Brižky istálló számára.
Kép és szöveg: -schk-

Ógyallai kupa

1. forduló: Mšk Ógyalla – FC
Activ Nagykeszi 1:2, góllövő
Budai – Mačanský és Horváth
Az elődöntőben: FK Hetény
– ŠK Tardoskedd 1:0, góllövő
Konc * A középdöntőben:
Mšk Ógyalla – Šk Tardoskedd 1:2, Budai – Vincze,
Borik * A döntőben: FC Activ Nagykeszi – FK Nagykeszi 5:0, góllövők: Mačanský,
Thurzó 2, Horváth 2.
Szilos a
tornagyőztes
A vágfüzesi falunapi focitorna eredményei:
Elődöntő: Vágfüzes – Izsa 2:1
* Szilos – Nemesócsa 1:0 * A
3. helyért Izsa – Nemesócsa
4:2 * A döntőben Vágfüzes
– Szilos 0:0. Tizenegyesrúgásokkal a torna győztesei a szilosiak lettek.

S P O R T H O R G Á S Z AT

Nemzetközi bojlis horgászverseny járásunkban
Nagyszabású nemzetközi horgászversenyre került sor járásunkban. A Szlovák Horgászszövetség komáromi városi szervezete a komáromi MMpeca horgászüzlettel karöltve rendezte meg a Komáromtól 7 km-re fekvő Keszegfalva határában
található Konkoli horgásztaván az 1. MMpeca Konkoli Carp
Cup 2017 elnevezésű bojlis csapatversenyét.
Maga a verseny június 30-tól városi horgászszövetséggel
egészen július 5-ig tartott, az karöltve a verseny előtt 10
előírásoknak
megfelelően, mázsa 3-5 kg átlagsúlyú ponmegszakítás nélkül. Össze- tyot helyezett ki a tóba 5 080
sen 125 óra állt a versenyzők euró értékben.
rendelkezésére, hogy meg- A verseny kezdetekor 14 csamutathassák ügyességüket, pat regisztrált. A megnyitót és
rátermettségüket. A verse- a helyek sorsolását követően
nyen csak a kifogott pontyot a szervezők finom babgués amúrt pontozták, betartva lyással kedveskedtek a veraz előírt minimális 3 kg-os senyzőknek. Minden csapat
alsó súlyhatárt. Minden kifo- négy bottal horgászhatott. A
gott halat a bírók általi mérés, fogásokat tekintve a verseny
dokumentálás illetve ellátása végéig nem lehetett tudni, ki
után visszaengedtek éltető lesz a megmérettetés abszolút
elemébe. Maga a versenypá- győztese, valamint az egyes
lya két szektorból állt. A szer- szektorokban kik végeznek az
vezőbizottság a komáromi élen, valamint kié lesz a ver-

A verseny legnagyobb hala, egy 13,8 kg-os amúr, kifogta Hofierka Peter
seny legnagyobb hala. Ezekre
az eredményekre egészen a
verseny végéig minden egyes
csapatnak megvolt az esélye.
Igen szoros és kiélezett versenyben, amikor is a lefújás
előtt 10 perccel még mindig
nem volt meg a győztes, érkezett a főbíróhoz a mindent
eldöntő telefonhívás az egyik
csapattól. Ekkor dőlt el a végeredmény. A verseny abszolút
győztese a nyitrai MIKBAITS TEAM Slovensko 1-es
csapata lett (Gyurický N.,
Gyurický K., Múdry A. – balra), akik 2 500 eurós értékben
vehették át a verseny fődíját,
ami csónakot, hozzá tartozó
villanymotort, valamint 1 000
euró készpénzt tartalmazott.

Az A szektorban a komáromi
FIRST MIL(e) Baits csapata
végzett Vašaš L., Šeben M.
és Demes I. összetételben,
míg a B szektorban a szenci
MIKBAITS TEAM Slovensko 2-es csapata diadalmaskodott Hofierka P., Strnad A.
összetételben. A verseny legnagyobb haláért járó díjat a
szenci Hofierka Péter vehette
át, neki sikerült egy kis időre fogságba ejtenie egy 13,80
kg-os amúrt, mely a mérlegelést és fotózást követően vis�szanyerte szabadságát.
A szervezők köszönettel tartoznak mindazoknak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy ez
a verseny megvalósulhatott.
Kép és szöveg: Fuisz Attila
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