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Továbbra is az Agel kezelésébe tartozik a kórház

A bemutatkozáson nem esett szó
az onkológiai központról

Mint arról már korábban írtunk, egyes hírforrások szerint a komáromi közkórház kikerül az Agel Rt. kezelése alól, amit az is alátámasztott, hogy a kórház eddigi vezetése
hirtelenjében lemondott és kivonult a legnagyobb egészségügyi központ irányításából.
Az a hír is felröppent, hogy a megyei közgyűlés már nem is szeretné az Agel, illetve
leányszervezete, a Forlife kezében tartani a kórházat. Mindennek ellent mondott az,
hogy a nyár előtti, júniusi ülésen a megyei képviselők további húsz évre meghosszabbították a szerződést az Agellal.

Tagadhatatlan, hogy Dudáš
igazgató ténykedése idején a
komáromi kórház – még, ha
apróbb léptekkel is –, de elindult a megújulás útján. Nem
az igazgatáson múlott, hogy
egy „feledékeny” nyitrai hiva-

komáromi kórház új igazgatója, aki Milan Leckéšivel, a kórházat irányító Agel Rt. elnökségének elnökével, valamint
Michal Pišojával, az Agel SK
elnökségének elnökével közös
együttműködésben szeretnék

Balról: Miroslav Jaška, a komáromi kórház új igazgatója,
Milan Leckéši, a kórházat irányító Agel Rt. elnökségének elnöke és Michal Pišoja, az Agel SK elnökségének elnöke
talnok miatt megtorpant a bel- folytatni a kórház megújítását.
gyógyászat korábbi épületének Az új igazgatónak, Miroslav
átépítése, viszont júniusban a Jaškának van kellő tapasztalaképviselők ismételten megsza- ta a kórházirányításban, hiszen
vazták az épület külső és belső közel hét éven át állt az Agel
átépítését.
alkalmazásában, és az utóbbi
Nemrégiben az Agel Rt. saj- hat évben a lőcsei, valamint a
tótájékoztatón mutatta be a korompai kórházat irányította.
kórház új vezetését. Ennek A kórház tulajdonosa, Nyitra
értelmében Miroslav Jaška a megye 2040-ig meghosszab-

bította az Agel SK-val kötött
bérleti szerződését, a régi-új
üzemeltető pedig komolyabb
beruházásokat készül megvalósítani városunkban. Egyrészt
a belgyógyászati pavilont újítják fel, másrészt az aneszteziológiai és intenzív betegellátó
osztályt, és egy központi betegfelvevő pult létrehozását is
tervezik.
Michal Pišoja arról számolt be,
hogy a komáromi, a lévai és
az aranyosmaróti kórházakat
klaszterbe tömörítik, szorosabb
együttműködést kialakítva közöttük. A klaszter vezetésével
Miroslav Jaškát bízzák meg. Az
Agel az elkövetkező években
közel 17 millió eurós beruházást tervez a három kórházban,
ebből 8 millióst a komáromiban. Sajnos nem esett szó arról,
hogy a korábbi kórházvezetés
a volt fertőző pavilont, ahol jelenleg a bel- és ideggyógyászat
működik, onkológiai központtá
szerette volna átépíteni, s a legmodernebb diagnosztikai (PC,
PET,) berendezésekkel ellátni.
Reméljük, hogy ez a célkitűzés
is szerepel az új kórházvezetés
programjában.

Államalapító királyunkra emlékezünk

Komárom. Szili Katalin a Magyar Országgyűlés
volt elnöke, miniszterelnöki megbízott az ünnepi
szónoka az augusztus 20-án 17 órakor, a Szent
István-szobornál kezdődő járási ünnepségnek.
Este hatkor a Szent András-plébániatemplomban
ökumenikus ünnepi szentmise, istentisztelet lesz.
Gúta. A Szent Rozália-emlékpark kopjafájánál 17 órától kerül sor a Szent István-napi ünnepségre, amelyen dr. Viola Miklós, az MKP

városi elnöke és Szlovák Marian, a Nagyboldogasszony-plébániatemplom esperese mond
ünnepi beszédet. A koszorúzást Kátai Zoltán
énekmondó műsora követi.
Ógyalla. A Csemadok városi szervezetének
szervezésében augusztus 20-án a kultúrház
előtti kopjafánál kezdődik az ünnepség, majd
a csillagda kertjében kerül sor az ökumenikus
kenyérszentelésre.

Pitvarosi falunapok
az összetartozás jegyében

A 70 évvel ezelőtti kitelepítés jegyében tartottak megemlékezést Pitvaroson. A kisváros lakosságának több, mint felét a gútai kitelepítettek, vagy
azok leszármazottai alkotják. Így az ökumenikus istentiszteletet az ugyancsak gútai leszármazott, a szegedi dóm papja, Kondé Lajos celebrálta.
A szentmise után szentelték fel a Nagyboldogasszony-plébániatemplom
falán az emléktáblát, azoknak a családoknak a nevével, akik új otthont
találtak Pitvaroson. A gútaiak között vannak pozsonyvezekényiek is, akik
a kisváros lakosainak mintegy 15 százalékát alkotják. Az ünnepség kere
tében Radó Tibor, Pitvaros polgármestere és Tončko Miklós pozsonyvezekényi polgármester testvérvárosi együttműködést írt alá. Az ünnepség
a templomkertben folytatódott, ahol elültették az összetartozás fáját. A
facsemete háromféle földbe került, mert Gútáról és Pozsonyvezekényről
is hoztak egy-egy zsáknyi anyaföldet a polgármesterek.

Sikerrel zárult

a 33. Gútai Vásár és búcsú
Szervezésből jelesre vizsgáztak

Vasárnap este fejeződött be Gútán a 33. vásár, amely a város gazdasági és kulturális életének meghatározó eseménye. Ilyenkor a város lakosainak száma csaknem megduplázódik,
nem csupán a mellékutcákon, de a főutakon is dugók alakulnak ki. A korábbi évek tapasztalataiból okulva, a belváros forgalmának kikerülése érdekében több utcát is egyirányúsítottak, ami miatt elsősorban a gépkocsijukat rutinszerűen vezető gútaiaknak okozott
fejtörést, hogy miképp jutnak A-ból B-be.
A gútai városházán még va- – Annyit már most elárul- művészeti árut kínáló stand
sárnap is nagy volt a forga- hatok, hogy a vásár történe is megjelent a vásáron, a
lom. Múlt hétfőtől itt fogad- tében az eddigi legtöbb árus hagyományos fazekasárun
ták az árusok jelentkezését, jött Gútára, szám szerint 342 kívül a fonott kosarak, táls már megszokott dolog, standhelyet adtunk ki.
cák is kikerültek a polcokra
hogy a vásár pénteki nyitása – Mindez nem azt jelenti, – egészítette ki Kürti Márta
ellenére sokan csak szom- hogy ennyi volt az árus, mert szakreferens.
baton délutánra érkeznek a többen három-négy helyen Elismerést érdemelnek az
városba, miután a galántai is felállították sátrukat. El- állami és a városi rendőrök,
vásár lezajlott.
helyezésükkor a változa- akik folyamatosan ügyeltek a
– Bár a vásár még javában tos kínálatot vettük alapul rendre, egymás közötti kaptart, mi már megkezdtük az és arányosan osztottuk el a csolattartással biztosították
értékelést – mondta Molnár helyeket. Nagyon örülünk a vásár biztonságát, ahol sajAdrianna szakreferens, aki- annak, hogy egyre több nép- nos zsebtolvajok is feltűntek.
nek asztalán hatalmas papírhalom várja a feldolgozást.

Elhunyt a harmadik sérült is

Mint arról hírt adtunk, két
héttel ezelőtt tragikus baleset
történt az Érsekújvár-Párkány
közötti főút Perbete környéki
szakaszán. Itt egy figyelmetlen
sofőr nem adott elsőbbséget a
főúton haladó rendőrautónak,
neki hajtott, aminek következtében átsodorta a közúti
igazgatóság furgonja elé. A

két fiatal rendőr a helyszínen
szörnyethalt, az autót vezető
nő kislánya életveszélyesen,
édesanyja súlyosan megsérült. A helyszínen a furgon
vezetője még látszólag jól
volt, délután azonban kórházba kellett szállítani, mert
kiderült, hogy belső sérüléseket. szenvedett. Azonnal
műteni kellett, ám állapota
tovább romlott. Az érsekújvári orvosok minden igyekezete
ellenére a 60 éves férfi szombaton reggel életét vesztette.
A 10 éves kislány agysérülése miatt még mindig életveszélyben van.

V. Lehár Nyár

A pitvarosi templom falán helyezték el a kitelepítettek emléktábláját,
jobbra az ökumenikus
istentisztelet résztvevői

Augusztus 20-án a Klapka téren folytatódik a komáromi V. Lehár Nyár programsorozata. Ezúttal a fergeteges latin-amerikai zenét szolgáltató Tequila Showband
koncertjét táncbemutatóval gazdagítva tekinthetik
meg az érdeklődők.
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Mások írták:

Peter Morvay: Bugárék a túlélésért küzdenek

„Ez tényleg egy súlyos válság. Ma ahelyett, hogy otthon
feküdnék törött porckoronggal, egyszer Ficoval, másszor
Dankoval tárgyalok” – mondta Bugár Béla hétfőn az Új
Szó napilapnak. Számára a
jelenlegi tényleg súlyos válság, melyen ő és pártja veszthet a legtöbbet.
A Progresszív Szlovákia bejelentése, hogy indulnának az
előrehozott választáson (…)
Bugár számára újabb figyelmeztetés arra, hogy magasról tegyen a gyógyulására, és
inkább a kormányt és persze
saját magát mentse.
Időközi választásokat senki sem akar, de a Most–Híd
egyedüliként ezt nem is engedheti meg magának. A
Smer továbbra is a legerősebb
párt marad, az SNS legalább
bennmarad a parlamentben,
de az korántsem biztos, hogy
a Most–Híd eléri a parlamenti küszöböt. Ki is szorulhat a
törvényhozásból liberális választóinak elpártolása miatt,
bár nem ez lenne a legfontosabb oka a kudarcnak.
A Smerrel és az SNS-szel
kormányba lépni hatalmas
kockázatot jelentett a Most–
Hídnak. Ha sikerülne teljesítenie legfontosabb ígéreteit,
ha sikerülne pénzt hoznia a
hányatott sorsú déli országrészeknek, magyar és regionális választói végül talán jó
lépésként könyvelnék ezt el.
A Most–Híd akár az MKP-tól
is csábíthatna el választókat,
amivel a konkurens magyar
pártot elsüllyeszthetné.
Ennek feltétele azonban az,

Új típusú
parkolóórák
Komáromban
Napelemesek és magyar, szlovák, német, valamint angol
nyelven kommunikálnak azok
az új parkolóórák, amelyeket
nemrégiben szereltek fel Komáromban. Ráadásul négyféle
módon is lehet a parkolásért
fizetni, hiszen elfogadnak érmet, bankkártyát, használhatunk SMS-alapot, illetve Plick
Park aplikációt is.
Mint ismeretes, Bastrnák Tibor
expolgármester ideje alatt kerültek felszerelésre Komáromban az első parkolóórák, amelyeket megmagyarázhatatlanul
kedvezőtlen feltételek mellett

„külsős” cég üzemeltetett. A
jelenlegi órákat a Comorra
Servis pályázata alapján egy
olyan cég biztosította, amely
vállalta a folyamatos szervizelést is, nem szólva arról, hogy
lényegesen olcsóbbak, mint a
korábbiak, így a város kasszáját is gyarapítani tudják.
Érdekes lenne az első év tapasztalataiból megtudni, korábban mekkora bevételtől
esett el Komárom városa a
Bastrnák-féle szerződés alapján?

hogy a dél-szlovákiai választók a Most–Híd eredményeit
ténylegesen megérezzék és
lássák, ahogy a déli útvonalakat is elkezdik építeni. A kétnyelvű vasúti táblák rendben
vannak, és természetesnek
kellene lenniük, az életüket
azonban ezzel még nem tették jobbá. Csakhogy a Most–
Hídnak időre van szüksége,
és ha a koalíció már most
szétesne, Bugárék az emberek szemében maradnának
azok, akik árulásuk ellenére
sem tudtak elérni semmit választóik javára.
A kormánypártok közül Bugárék számára a legsúlyosabb
a mostani válság, még akkor
is, ha végül nem esik szét a
koalíció. Ha az SNS-t kompenzálni fogják a meghiúsult
oktatásügyi
pályázatokért,
a legvalószínűbb, hogy az
a Most–Híd kárára történik
majd. A Smertől aligha várható véráldozat, Bugárék
pedig már többször is bizonyították, hogy a kormányon
maradásért bármit lenyelnek.

Búcsúi ajándék Hollandiából

A hollandiai Amersfoortból egyfajta utazó nagykövetként, évente
kétszer érkezik gútai otthonába Opscherper Henk, s furgonja ilyenkor tele van olyan adományokkal, amelyekkel a gútai Karitasz PT
munkáját segítik.
– Hollandiában már ismernek, is kell elmennem a holmikért, hatudják, hogy a nekünk felajánlott nem eljuttatják hozzánk. Amikor
bútorok, műszaki felszerelések, Gútára érünk és kirakodunk a Karuhák elkerülnek Gútára és kör- ritas telepén, mindent dokumentányékére. Kürti Mónika, a Karitas lunk és feltesszük az egyik internevezetője segít abban, hogy a hol- tes oldalra, hogy az adományozók
land ajándékok eljussanak a rászo- lássák, célba ért a küldemény.
rulókhoz – mondta Opscherper úr, Idén szőnyegeket, ruhaneműeket,
aki fiával, Nickkel segített a kira- masszív fotelokat hoztak Gútára, s
kodásban. Mint elárulta, ezek a volt az adományok között egy hat
bútorok, ruházati cikkek többnyire hónapig használt – bár nem laposolyanoktól érkeznek, akik elhunyt képernyős – televízió is, a hozzá
családtagjuk otthonát számolják tartozó irányítóval.
fel, viszont a megkímélt bútorokat Mire lapunk megjelenik, Henkék
nem a lomtalanításba viszik, ha- már Hollandia felé tartanak, de
nem felajánlják karitatív célokra. annyit még elárult, hogy októberMivel tudják, hogy rendszeresen ben újra jönnek, s bizonyára adojárok Gútára, nagyon sokszor nem mányokat hoznak.

(DennikN.sk,
Bugár a Most bojujú
o politické prežitie)

Méltó módon követve az iskolaalapítók eszmeiségét

A Selye János Gimnázium egy éve

A Selye János Gimnázium a 2016/2017-es tanévben is folytatta az egykori komáromi jezsuita,
majd később bencés gimnáziumok diákjai és tanárai által megalapozott hagyományokat. A
tanulók nevelésében továbbra is három pillérre építünk: magyarság iránti hűségre, a másság
tiszteletére és a nagyfokú tudásra. Testvériskolai kapcsolatokat tartunk fenn a budapesti Szent
István Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal.
Az elmúlt tanév több jelentős
eseménnyel gazdagította iskolánk krónikáját, melyek közül
kiemelkedett a több mint 100
ezer euró értékű projekt befejezése – ennek keretében Nyitra
Megye
Önkormányzatának
anyagi támogatásával megújult iskolánk sportpályája.
További örömteli hír volt, hogy
iskolánk egykori diákjának,
Palinay Gyulának (érettségizett 1930-ban) az örökösei 20
ezer euróval támogatták alapítványunkat, mely összeget a
tehetséges tanulók támogatására fordítjuk. Ezen felül kivételes elismerésként a Magyar
Örökség és Európa Egyesület
Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága idén többek között
gimnáziumunknak ítélte oda a
Magyar Örökség-díjat, melynek átadására 2017. március
25-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia székházában, Budapesten.
A tantárgyi és sportversenyeken kiemelkedően szép eredményeket értünk el az elmúlt
tanévben. Sportolóink közül
országos döntőben szerepelt
fiú röplabdacsapatunk, amely
a kerületi 1. helyezés után az
országos bajnokságon is dobogóra állhatott, a 3. helyet megszerezve. A lányok kézilabdában a kerületi bajnokságon a
2., kosárlabdában pedig a 3. helyen végeztek. Nagy örömmel
nyugtáztuk, hogy már a nyolcévfolyamos gimnazistáink is
nagyon szép eredményeket érnek el korosztályukban, hiszen
a lányok kézilabdában járási 1.,
majd kerületi 4. helyet szereztek. Asztaliteniszező lányaink a
járási győzelem után a kerületi
fordulóból is dobogós, 3. helye-

zéssel tértek haza. Egyéni atlétáink a kerületi döntőkben 7 dobogós helyet szereztek. A nem
hivatalos versenyek sorából
kiemelkedik a Komárom-Komárno futóverseny, ahol több,
mint 100 tanulónk állt rajthoz,
a 17-18 évesek kategóriájában
2. és 4. helyezést szerezve.
Történészeink is kitettek magukért, a Gloria Victis történelmi
vetélkedő 60 csapatos budapesti országos döntőjébe két csapatunk is bejutott, ahol országos 8. és 11. helyen végeztek.
A társadalmi ismeretek tantárgy
keretében a legnagyobb siker
az Európai Digitális Ifjak csapatversenyében elért országos
1. hely volt, az egyéni döntőben
pedig országos 3. helyezést ért
el egy tanulónk.
A humán irányú tantárgyak
vonalán ezzel korántsem értek
véget a sikerek, hiszen szavalóink közül hatan is dobogós helyen végeztek a Tompa Mihály
szavalóverseny országos döntőjén. Hasonló siker született a
Szép magyar beszéd versenyben, ahol két kerületi elsőség
után az országos döntő 1. és
3. helyén végeztek diákjaink.
Az Implom József helyesírási
verseny országos döntőjében
szintén az 1., 3. és 4. helyen
végeztek diákjaink, amit a
Kárpát-medencei döntőben 3.
és 6. helyezések követtek. A
szlovák nyelvi versenyek között az Ismerd meg a szlovák
nyelvet verseny kerületi döntőjéről ezüstsávos minősítéssel
érkezett haza egy tanulónk. Az
idegen nyelvi olimpiákon német nyelvből országos 3. és 6.,
spanyol nyelvből pedig országos 5. helyezéssel tértek haza
tanulóink, a Best in Deutsch

Koccant a MAN és a BMV
Hétfőn délelőtt fél nyolckor Érsekújvár felől érkezett
a lámpás kereszteződéshez egy Man típusú kamion,
amelynek vezetője későn vette észre, hogy a lámpa pirosra vált, s a vészfékezés ellenére nekikoccant az előtte
álló személygépkocsinak. Személyi sérülés nem történt,
viszont a kárérték nagysága miatt helyszínelést tartottak.
A forgalom egy sávra csökkent, ami miatt feltorlódtak a
gépkocsik.

online-versenyen szereplő csapatunk európai nagydíjas lett.
A reáljellegű tantárgyak versenyeiben diákjaink hagyományosan jól szerepelnek. Matematikából az olimpia kerületi
fordulójában, 4 kategóriában
összesen négy 1. helyet szereztek diákjaink, miközben a legmagasabb A kategóriában egy
tanulónk az országos döntőben
képviselte iskolánkat. Nyolcévfolyamos „kisgimiseink” az
alapiskolások 9. évfolyamának
kategóriájában holtversenyben
két 1. helyet is elhoztak a kerületi fordulóból, majd a Pitagorasz verseny pozsonyi országos döntőjén szereztek 1. és
5. helyezést, és a TIT Kalmár
László Matematikaverseny budapesti országos döntőjében
is 2. helyezést ért el egy tanulónk.
Fizikából három kerületi 1.
hely, valamint az országos
döntőben szereplő négy tanulónk méltó helytállása jelentette a legnagyobb sikereket. A
biológiaolimpián egy kerületi
6., majd a rákövetkező országos 16. hely volt a „termés”.

Az informatika területén is
kiemelkedő eredmények születtek az iBobor, Infoprog és
Zenit informatikai versenyeken, ám a legnagyobb sikert az
informatikai olimpia kerületi
2. és országos 4. helyezése jelentette.
A felsoroltakon kívül már nem
maradt idő és hely a sportolók
további járási és kerületi sikereinek, sem pedig az egyéb
nem hivatalos tantárgyi versenyek és háziversenyek győzteseinek méltatására, pedig
ezeken a további versenyeken

legalább még egyszer annyi
szép eredmény és siker született, mint a fentebb felsoroltak.
Ismerve tanulóink tehetségét
és iskolánk tanárainak munkáját, őszintén bízom benne,
hogy ez a folyamat a következő években is hasonlóan folytatódik majd.
A sikerekért természetesen köszönet illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, de ugyanakkor
a szülőket is, akik évről évre
sok tanulót íratnak be hozzánk.

Andruskó Imre,
igazgató

Új ügyvezető igazgatója van
a Dunamente Turisztikai
Desztinációs Menedzsmentnek
A Dunamente TDM a Komárom és Párkány közti települések, vállalkozások, valamint civil szervezetek összefogása a
régió turisztikája színvonalának emeléséért. Szlovákiában
több mint 30 TDM – turisztikai desztinációs menedzsment
– működik. Elsődleges feladatuk az adott régió turisztikai
lehetőségeinek feltérképezése, ezek összekapcsolása, fejlesztése, végül pedig a látványosságok közös prezentálása.

Emellett kellő összefogással és
a települések közötti együttműködéssel hatékonyabbá válik a
különféle állami támogatások
megpályázása is. Az alapító tagok között hét önkormányzat és
négy vállalkozás szerepel (köztük Komárom is), de a lehetőség
további jelentkezők számára is
adott.
A 2015 decemberében megalakult szervezetnek eddig két
ügyvezető igazgatója volt, augusztus elejétől pedig Bauer

Ildikó tölti be ezt a tisztséget.
Bauer
kultúrmenedzsmentet
tanult, emellett borturisztikai
szaktanácsadói végzettséggel
is rendelkezik. A régió számos
rendezvényének volt a szervezője, projektmenedzsere, mint
például a Komáromi Napok,
Bátorkeszi Borfesztivál, Dunamocsi Burcsákfesztivál; emellett a Gombaszögi Nyári Tábor
programigazgatója. Dolgozott
már állami, civil és vállalkozói szférában is. – A szervezet

Bauer Ildikó, a Dunamente
TDM új ügyvezetője
mindeddig a belső struktúrák kiépítésével volt elfoglalva – nyilatkozta az új ügyvezető. – Elsősorban ezt a munkát szeretném
lezárni. Ezután szeretnék egy
alapos felmérést készíteni a régió turisztikai lehetőségeiről, az
összes önkormányzat bevonásával. Ha már ismerjük ezeket, elkezdhetjük ajánlani a különféle
célcsoportoknak, utazási irodáknak. Célunk, hogy minél több
turista látogasson a régióba.”
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A járási székhelyre is érkezik a „mindennapiból”

Komárom is képviseli magát
a Magyarok Kenyerének sütésénél

Kevesen tudják, hogy a komáromi, benei F& K nem
csupán pozsonyi kiflijéről
híres, hanem a Kárpát-medencét átölelő „Magyarok
Kenyere” rendezvényeibe
is aktívan bekapcsolódik.
Ezen az eseményen a Felvidéket már évek óta a komáromi Földes–Kraslan pékség képviseli.
Mint ahogy arról hírt adtunk,
a felvidéki gazdáktól öszegyűjtött adományokból, illetve a Kárpát-medencei magyarok búzaadományaikból

Három
karambol
is történt...

... a múlt hét folyamán Gúta
térségében. Szerdán délelőtt a
Gúta–Érsekújvár közötti főút
naszvadi leágazásánál, egy
Naszvad felől érkező személygépkocsi nem adott elsőbbséget a főúton haladó gépkocsinak. Az ütközés következtében
mintegy 3 ezer eurós kár keletkezett, de a karambol résztvevői kisebb sérülésekkel megúszták az ütközést * Nem volt
ilyen szerencsés az a gépjárművezető, aki ugyanaznap délutánján Bálvány térségében
nem a megfelelő sebességgel
vezette személygépkocsiját, letért az úttestről és felborult. A
kocsi karosszériája totálkáros
lett, vezetőjét pedig agyrázkódás miatt a komáromi kórházban gyógykezelték.
* A gútai búcsú és vásár miatt
megnövekedett forgalom és az
elterelések ellenére szombaton
a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt egy
személygépkocsi az Állomás
utcában, ahol egy kanyar miatt beláthatatlan a forgalom,
s a mellékútról ezért kihajtott
elé egy személygépkocsi. A
gépjárművek vezetői kisebb
zúzódásokkal megúszták a karambolt.

kerül megsütésre a Magyarok
Kenyere. Ezenkívül Szolnok
városa az, ahol a Kárpát-medence kenyerének sütésére
kerül sor. Ilyenkor a Zentáról,
Beregszászról, Sepsiszentgyörgyről, Lipótról és Komáromból érkezett pékek a
házigazda szolnokiakkal közösen sütnek kenyeret, amihez lipóti lisztet, beregszászi
forrásvizet, sepsiszentgyörgyi sót, zentai kovászt és komáromi krumplit használnak.
Egy-egy kenyér Székelyföldön,
Sepsiszentgyörgyön,

Kárpátalján, Beregszászon,
Vajdaságban, Zentán, a magyarországi Lipóton és egy a
komáromi Szent István-napi
ünnepségek keretében kerül
felszentelésre, ezzel is ös�szekapcsolva a magyarságot
ezen a szent ünnepen, jelképesen összegyúrva a magyar
nemzet erejét. Idén ötödik
alkalommal csatlakozhat Komárom ehhez a szép hagyományhoz és üdvözölhetjük a
Földes–Kraslan pékség mestereit az új kenyérrel a járási
ünnepségen.

Az ügy elévült,

vizsgálat nem indul, felejtsük el...
Nem indul eljárás az amnesztiák ügyében a
demokrata matrónák kedvence, a nyugdíjas
napjait szerény villácskájában morzsolgató
Vladimír Mečiar ellen, ugyanis az ügy elévült.
A hír azok számára, akik egy kicsit is tájékozottak a szlovákiai politikai életben, egyáltalán nem meglepő és bár vannak tragikomikus
elemei, semmiképpen sem mulatságos. A
rendőrség július második felében kérvényezte,
hogy eljárás induljon Vladimír Mečiar ellen
hivatali jogkörrel való visszaélés ügyében.
Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy Mečiar
1998 márciusában törvényszegést követett
el azzal, hogy megbízott államfőként amnesztiában részesítette ifjabb Michal Kováč
elrablóit. Mečiarnak ugyanis a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló
kormányfőként tartózkodóan kellett volna
hozzáállnia az amnesztia és az elnöki kegyelem intézményéhez, ehelyett alig vette át az
államfői teendőket, mindössze néhány órával
később már napvilágot láttak a hírhedt amnesztiák. Az akkoriban érvényes törvények
szerint az elévülési idő tíz év volt, s aki egy
kicsit is tovább lát az orránál és a szlovákiai
politikai történéseken szocializálódott, kezdettől fogva tudta, nem azért húzták az időt
egészen idáig és álltak rá most egyszeriben
az amnesztiák ügyének megnyitására, hogy
ezzel kapcsolatban bárkinek is, s történetesen

épp Mečiarnak akár a haja szála is görbüljön.
Elvégre ő „egy szlovák, aki a 4. századtól a
legtöbbet tette Szlovákiáért, és az egyetlen,
aki ez alatt az idő alatt önálló államot hozott
létre”, vallotta korábban magáról és csak nem
lehet holmi törvénysértésért zaklatni a nemzet
eme jótevőjét, aki nem mellesleg szerényen
visszavonulva juhtenyésztéssel és szilvatermesztéssel múlatja nyugdíjas napjait... Ezzel
kapcsolatban egyébként a jogi ügyekben jártas elemzők már korábban is jelezték, hogy
amennyiben végül az derül majd ki, hogy az
ügy elévült, az minden bizonnyal megváltoztathatatlan lesz – nem úgy, mint az amnesztiák
eltörlésének esetében, ahol korábban Robert
Fico kormányfő hangoztatta megszüntethetetlenségüket, ám végül mégis megtalálták a
módját. Mint ahogy a jelek szerint annak is,
hogy Szlovákia történetének egyik legszégyenteljesebb botránya, az említett politikai
bűncselekmény ügyét nagy kegyesen úgy
nyissák meg annyi év után, hogy a bűnösök
büntetése ezúttal is elmaradjon. Ellenzéki
próbálkozások ugyan vannak, Ján Budaj az
alkotmány megváltoztatásával akarja elérni az
elévülés kiküszöbölését. Ehhez azonban szükség lenne a kormánypártok akaratára is, s hogy
az meglesz-e hozzá, bizony erősen kétséges. A
bárányok pedig hallgatnak, s ezúttal nemcsak
-zsuMečiar gazda akoljában.

Egy vásár tapasztalatai
Lehet ugyan fanyalogni, egy biztos,
a gútai vásár az utóbbi években maradéktalanul betölti rendeltetését. Ez
nem több és nem kevesebb, mint a
régi vásárok hangulatát felidézni egy
modern kirakodóvásárral. A szervezők
évente megpróbálnak egy kicsivel többet adni, idén több volt a népművészeti
jellegű áru, nagyobb a gasztronómiai
kínálat, a kolbászon kívül lehetett venni ragut, azut, sülthalat, legalább tízféle

sört, kemencében sült lángost, sokféle
sajtcsodát. Mindenesetre a városházi vezetők az égiekkel az időjárást is
elintézték, a pénteki hőséget éjszakai
eső enyhítette, szombaton és vasárnap
ideális idő volt a vásárban tett sétára.
Utolsó képünk hétfőn reggel hatkor
készült a felsöpört és kiürített vásártérről.
Elismerésünk a szervezőknek és a
Gúta Service dolgozóinak.

Itt a fertőzött
holland tojás is…

Egy hét sem telt el a holland
tojásbotrány kipattanása óta, és már hírét
vettük, hogy a rovarirtó szerrel fertőzött
holland tojásokból nekünk is jutott. Mint
ismeretes, a holland telepek mellett Belgiumban és Németországban is használtak
a baromfitelepeken Fipronil rovarirtóval
kevert Dega-16 fertőtlenítőszert, mely
károsítja a májat, a vesét és a pajzsmirigyet. S ha már fertőzött, miért ne jutott
volna belőle Szlovákiába is, történetesen a
pöstyéni járásbeli Verbó községben található gasztronómiai nagyraktárba, hiszen
itt már teljesen leépült a mezőgazdaság,
s vele együtt a baromfitenyésztés is. Ez
a jelek szerint senkinek sem fáj igazán az
illetékesek közül, mert hiszen hozhatunk
mi külföldről húst is, tojást is, gyümölcsöt
és minden egyebet. Lehet kicsit mérgezett,
lehet kicsit fertőzött, de legalább holland,
vagy éppen jóféle brazil, mint a korábbi
botrány kirobbantója, megveszi, megeszi
azt a szlovákiai vásárló…
-zsu-

Nyitva lesz az „aranykapu”
csak bújjatok rajta

„Az a magyar társadalom, mely kitűnően ismeri a fajbor és a kocsisbor
közti különbséget, zenei kocsisboron él.”
Kodály Zoltán
Az idézett megállapítás Kodály Zoltán 1929-ben írott dolgozatában olvasható. Bár azóta sok víz folyt le a Dunán, azt tapasztaljuk, a „helyzet” nem sokat változott, ha csak
annyit nem, hogy bővült a borszakértők és a borivók tábora. Kodály mesternél maradva: „Mi tehát a teendő? Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni
igazi, értékes zenével. Mi ennek … a legjárhatóbb útja? A karéneklés. (…) Egészen más
viszonyban lesz a zenével, akinek már a nagyapja benne volt a városi énekkarban és
benső lelki kapcsolatban élt a nagy zenei szellemek alkotásaival. (…) Nem lehet egészen
boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”
Mi, a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai
Mór Alapiskola idén 15 éves
GAUDIUM vegyes kara és
hangszeres kamaraegyüttese,
az előbbi „üzenetek” tudatában
és szellemében szólítunk meg
benneteket – a volt II. lakótelepi, majd Béke utcai, ma Jókai
Mór Alapiskola gyermekkarának egykori tagjait: – Gyertek, énekeljünk, muzsikáljunk
együtt, idézzük fel a gyermekkori énekkarozás izgalmait
és szépségeit! Felnőttként
is énekeljünk, muzsikáljunk
örömmel, azaz gaudiummal!
Hozzátok magatokkal (ha más
iskolába járt is) énekelni szerető – tudó kedves ismerőseiteket, barátaitokat is!
A GAUDIUM csapata szeretettel vár mindenkit, aki úgy
érzi, képes a kórusban való
éneklésre.

Mint eddig, az idén is bőven
volt lehetőségünk tapasztalni
a kodályi üzenet igazát: „Az
ének szebbé teszi az életet, az
éneklők másokét is.” Ebben
az évadban is megvalósultak
már hagyományos saját rendezvényeink, és a megtisztelő
meghívásoknak is sikeresen
eleget tudtunk tenni. A következő fellépéseink voltak:
december 4-én adventi hangverseny
Dél-Komáromban;
11-én a 25 éves Zoboralja
női kart köszöntöttük Zsérén;
16-án adventi hangversenyt
adtunk a Tiszti pavilonban;
január 21-én a „Jókais” szülők bálja az iskola aulájában;
február 24-én a Komáromi
Szekeresgazdák Egyesülete
évzáró közgyűlése a református templomban; április 7-én
XVI. VOX HUMANA – a
komáromi kórusok fesztiválja

a művelődési központban; május 14-én Dobi Géza emlékest
– közösen a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesülettel – a Kultúrpalotában; június
2-án a komáromi Kantantína
női kamarakórus ünnepi hangversenye fennállásának 20.
évfordulója alkalmából; június
17-én Míg megszólal a nagy
Harmónia – III. Nemzetközi
Kórustalálkozó a GAUDIUM
fennállásának 15. évfordulója
alkalmából – közösen a Regionális Művelődési Központtal;
augusztus 27. és szeptember
2. között pedig Székelyföldre
utazik a GAUDIUM csapata.
Munkánk támogatását tisztelettel köszönjük fenntartóinknak: a művelődési központnak,
Varga Anna igazgatónővel az
élen és a Jókai Mór Alapiskolának, élen Mátyás Katalin
igazgatónővel; Komárom vá-

Alsó sor (balról): Szabó Anna, Szi Bohunyi Judit, Kis Krastenics Anita, Rigó Csilla,
Chovan Szabados Erzsébet, Stirber Lajos, Bálint Albert, Nagy János László, Bathó János Középső sor: Kolozsi Ildikó, Fábik Kántor Krisztina, Lacza Nóra, Krizsan Szabados Irén, Barthalos István, Pipper László, Nagy Ferenc Felső sor: Pfeiferlik Kobza
Erzsébet, Rigó Paluska Katalin, Anda Dávid, Grassl Ferdinánd, Pfeiferlik Tamás m. v.
A képről hiányzók: Csontos Ambláczky Katalin, Fekete Éva, Mellék Haris Szilvia, Szabadszállási Horváth Hajnalka, Krajcsi Julianna, Szabó Boglárka, Nagy Péter, Vass Pál,
Siposs Jenő, Kulin Eduard.
ros polgármesterének, Stubendek Lászlónak, a város
képviselő-testületének és a
Regionális Művelődési Központnak, élen Viera Vlčková
igazgatónővel. Köszönet jár
továbbá a GAUDIUM szakmai munkáját önzetlenül segítőknek: a Komáromi Művészeti Alapiskolának František
Petr igazgató úrral az élen, az

iskola Kamarazenekarának,
és a rendezvényeink fényét
emelő
vendégszólistáknak:
Becse-Szabó Ilona énekművésznek, Pfeiferlik Tamásnak,
a Concordia vegyes kar szólistájának, Grassl Ferdinándnak,
a GAUDIUM állandó szólistájának. S csakúgy köszönjük
a helyi magánvállalkozók –
Barthalos István, Bott Frigyes,

Csicsó Péter mérnök, Földes
István, Kis Zoltán, Pfeiferlik
Lajos mérnök – támogatását
és kedves közönségünknek kitartó érdeklődését.
Jómagam tisztelettel köszönöm minden kedves énekesnek és hangszeres zenésznek
a velem való önzetlen együttmunkálkodását.

Stirber Lajos
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Növényvédelem

Lusta gazda

Mi vár ránk a kiskertben?

Egyre többen állítanak meg
tanácsot kérve a bukszusokat
rágó, sárgászöld alapszínű,
mintegy 4 cm hosszúságú
hernyókkal kapcsolatban. Az
említett hernyó nem más, mint
a selyemfényű puszpángmoly,
amely egy háromnemzedékes,
hernyó alakban, az összeszőtt
csúcsi levelek között telelő
kártevő faj.
Nősténye csomókban rakja le
tojásait a levelek fonákára. A
hernyók kezdetben csak hámozgatják a leveleket, később
teljes egészében elfogyasztják
azokat. A levelekből készített
laza szövedékben bábozódnak. Az utolsó nemzedék a
szövedékben telel át. A hernyó
a növények levelét fogyasztja,
azokat akár tarra is rághatja.
Alattomos kártevő, mert többnyire először a belső ágakat
tarolja le, s csak később lehet
észrevenni, amikor a külső
ágak is leszakadnak. Régiónkban alig tíz éve támad,
s tavalytól egyre többen panaszkodnak, hogy a zöldsövényeken kívül már a tujákon is
találkozhatunk vele.
Védekezni lehet ellene:
Metszéssel
Az áttelelő nemzedéknél a
késő ősszel, illetve kora tavasszal elvégzett szakszerű
metszéssel jelentős egyedszámcsökkenést lehet elérni.
Ilyenkor oda kell figyelni a
kettesével, hármasával ös�szeszőtt levelekre, melyek
többnyire a hajtásvégeken
figyelhetők meg. Ezeket kell
levágni, majd valamilyen
módon megsemmisíteni (elégetés, szemétbe dobás). Na-

gyobb mértékű rágások után is Thuringiensis nevű baktériumérdemes a puszpángot erőseb- törzs. Hatása abban rejlik, hogy
ben visszavágni, hogy regene- felszívódó, a növények törzsrálódását elősegítsük (nagyon ében, közvetlenül a kéreg alatti
jó a megújuló képessége). Nem részében fejti ki hatását. Valókell tőre metszeni, de a száraz jában innen indulnak ki a kis
részeket el kell távolítani, és hernyók, berágva magukat a leha nem zavaró, még ez alá is vélszárba. Az előző évben tarra
lehet menni. A bokrot, amen�- rágott, de kihajtott bokrokra
nyire lehet, ki kell tisztítani. A tavasszal fordítsunk nagyobb
vegetációs időszakban megfele- figyelmet mind a víz, mind a
lő vízellátás mellett már 10-14 tápanyagellátás tekintetében,
nap múlva lehet látni, hogy a valamint az újabb károsítábokrok elkezdenek hajtani, ha sok megelőzése érdekében is.
6 héten belül nem hajtanak ki, Rajzási időben ügyeljünk arra,
akkor el lehet gondolkodni a hogy hétnaponként permetezzünk. Fontos tudni, hogy a bokkivágáson.
rokat csak a legvégső esetben
Növényvédő szerekkel
A hernyók elleni védekezésre kell kivágni!
kell
törekedni
(akkor nincs rágáskár)! A legfiatalabb hernyókat is meg lehet
találni, csak oda
kell figyelni, keresni kell a kettesével-hármasával összeszőtt
leveleket! Direkt
felszívódó szerekkel (pl: Spilan, Mospilan 20 Tarrágott bukszus és megtámadott tujafa
SG vagy az Actara 25 WG) a leghatásosabb a Ha már említettük a DIPEL
védekezés, mivel az összeszőtt DF permetszert, akkor azt is
levelek védelmében rágó molyt eláruljuk, hogy valamennyi
is el tudja pusztítani. Érdemes a hernyóféle ellen hatásosnak bipermetlébe kontakt szert, illet- zonyult a magyarországi kísérve tapadásfokozót is keverni! leti kertekben. Itt figyeltek fel
Rendkívül hatásos ellenszernek arra, hogy rendkívül hatásos az
bizonyult a nálunk nem, de a almamoly, az aknázó- és sodmagyarországi gazdaboltok- rómolyok, a keleti gyümölcsban kapható új készítmény, a moly, a gyapottok-bagolylepDIPEL DF vízben oldódó gra- ke, amerikai fehér medvelepke
nulátum, ami valójában nem és lényegében minden lombrávegyszer, hanem egy Bacillus gó hernyó ellen.
-la-

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

humor-csokor

Újságíró utazik Székelyföldre, interjúra. Kérdezi is az öreg székelyt:
– Bátyám! Tudna egy történetet mesélni?
– Persze fiam! Ecce' eltűnt a szomszéd felesége a Nagyerdőbe'.
– És? Mi történt? – kérdezi az újságíró.
– Mi, férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk egy üveg pálinkát, oszt megkerestük.
– És meglett? – kérdezi az újságíró.
– Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát, és mindannyian a magunkévá tettük.
– Hát ez nagyon vidám történet! Van valami más is?
– Persze fiam! Ecce' eltűnt a szomszéd birkája a Nagyerdőbe'.
– És? Mi történt? – kérdi az újságíró.
– Mi, férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk egy üveg pálinkát, oszt megkerestük.
– És meglett? – kérdi az újságíró.
– Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát és mindannyian a magunkévá tettük.
– Hát, ez egy kicsit morbid történet! Van valami szomorú is?
– Van fiam! Ecce' én is eltűntem a Nagyerdőbe'...
– Mi történik, ha két szőke nő fut egymás felé?
– Összetörik a tükör!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Már a múlt hét is egész
kedvezően alakult, a hétvégén feltöltődött, s ezek a tartalékok
egész héten kitartanak, inspirálják, cselekvésre ösztönzik. Tele
van erővel, formabontó ötletekkel, ez pedig nem múlhat el
nyomtalanul, pozitív eredmények nélkül.
HALAK (február 21. – március 20.) Ösztönös megérzéseit ne
szorítsa háttérbe, adjon teret az inspirációnak, s környezete javaslataira is figyeljen oda, nem beszélnek botorságokat! Ha jól
ötvözi a különböző információkat, nagyon sokat segíthetnek
önnek. Fokozottan vigyázzon azonban arra, hogy ki előtt mit
mond, mert sokakat csak a zaftos pletykák érdeklik.
KOS (március 21 – április 20.) Sok érdekes lehetőség kínálkozik a napokban, figyeljen, s ragadja magához azt, ami tetszik,
ami felvillanyozza. Ezen a héten különös gyorsasággal kell reagálnia a külvilág felől érkező impulzusokra, a láthatatlannak
tűnő jelekre, mert mindennek komoly jelentősége lesz. Legyen
óvatos, vigyázzon az egészségére.
BIKA (április 21. – május 20.) Amennyiben okosan tervez,
aztán tudatosan, ennek megfelelően cselekszik, rövid és hos�szú távon is eredményes lesz. Aminek most lerakja az alapját, hamarosan kamatozni fog. Megoldódnak családon belüli
problémái, a szinglik pedig most tudnak ideális párt választani.

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

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ne rohanjon fejjel a falnak, mindent fontoljon meg! Igyekezzen mértéktartó és
visszafogott lenni, ne keveredjen konfliktusba senkivel,
nem éri meg felrúgni a lelki békéjét! Nem biztos, hogy az a
barát, aki mindig mosolyog önre.
RÁK (június 22. – július 22.) Meglehetősen ritka pillanat, hogy helyben tébláboljon, s ne lássa az alagút végén
a fényt. A most következő napokban viszont csak alapos
átgondolást követően és ügyes mérlegeléssel tudja a pillanatnyi lehetőségeit igazán jól kihasználni, és azokból kellő
profitot termelni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Fontos lépéseket
tehet függő ügyei terén, főleg, ha azok anyagiakhoz vagy
jogi területhez kötődnek. Lassan, de biztosan megmutatkozik, hogy az elmúlt időszak szorgalma megtérül: sikeresebb, szebb, csillogóbb jövő tárul ön elé. A legjobb dolgok
eléréséhez fegyelmezettségre és szervezettségre lesz szüksége.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Már rég várt arra,
hogy minden egyes puzzledarabka a helyére kerüljön, s így
a körülmények adottak legyenek a sikerhez. Ez a hét remek
teret kínál a gyors és látványos eredményekhez, s olyan dolog történik meg önnel, amiről már régen lemondott. Néha
a szerencse kegyeltje...

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Anyagiak terén
kedvező fordulat adódik, ám ne üljön a babérjain, hanem lendületesen tegye a dolgát, ragadja meg a lehetőségeket, kön�nyen megtörténhet, hogy egyszerre több területen tud kiemelkedően teljesíteni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Használjon ki minden lehetőséget, és ha kell, elégedjen meg a kevéssel is, ugyanis
a sok kicsiből lesz később a sok! Emberi kapcsolatai közül néhány alapos átformálásra szorul, ezért elkerülhetetlen, hogy több
időt szenteljen ezeknek.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ez a hét nagyszerű a
szabadságra, szórakozásra, pihenésre, legyen az aktív vagy teljesen passzív jellegű. Emellett biztos, hogy amennyiben a nagy
része inkább aktívan telik, akkor kiemelkedően jó élményekkel
gazdagodik. Persze, lehet, hogy továbbra is a munka áll élete
középpontjában, de gondoljon arra, hogy egy kis pihenő után
sokkal nagyobb intenzitással végzi feladatait.
BAK (december 22. – január 20.) Tudnia kell, hogy nemcsak
szakmai téren, hanem élete egyéb területein is nagyszerű lehetőségeket kap a változtatásra, fejlődésre, szellemi tudása látványos gyarapítására. Közben tartsa szem előtt, hogy önön múlik,
mennyire sikerül kihasználnia a pillanatnyi lehetőségeket. Legyen bátrabb és kezdeményezőbb, nem érdemes visszahúzódnia és mindenki elvárásainak megfelelnie.
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WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók már

35, 00 eurótól

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Komáromi horgászboltba
keresek munkatársakat,
munkatársnőket.
Tel.: 035/7710 1125

Eladók 4-hónapos,
féregtelenített,
családbarát anyától származó
zsemlye- és barna színű
labrador kutyakölykök.
Tel.: 0907 671 077

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

Tel.: 0908 463 830
Komáromi
élelmiszerüzletbe
eladónőt keresünk

(Happy Day, Klapka utca).
Érdeklődni lehet 10 és 14 óra
között a 035/7710302-es telefonszámon.

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

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

Pincért, szakácsot, segédszakácsot keresünk!
Felveszünk ügyes pincért, szakácsot, segédszakácsot (gépjárművezetői jogosítványal)
a komáromi Fekete Kutya vendéglőbe
(az életkor nem számít).
Szükség esetén szállást is biztosítunk!

Tel.: 0915 892 788

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
augusztus 19-től 25-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, 12.40 Gyilkos
sorok (amer.), 13.45 Doktor House (amer.), 14.45
Jumanji
(amer.),
16.55
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Apafej
(amer.), 21.00 Z világháború (amer.), 23.30 Jenki Zulu
(amer.), 1.40 Hősök (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 12.50
A nyá k g yöng ye (amer.),
13.45
Tövismad a ra k
(amer.),
14.45
Castle
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Eg y perc és nyersz!,
20.05 A m i k is falu n k
(mag ya r), 21.10 Joh n Ca rter (amer.), 23.55 Csúcshat ás (amer.), 2.05 Gyilkos
elmék (amer.)

RTL II

12.40 Az élet ízei (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
19.00 A gyanú árnyékában,
20.00 Az ügyfél (amer.),
22.20 Stone (amer.), 0.25
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
A g u mimaci k, 19.55 Zou,
20.15 Eg yszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.05 Én
vag yok it t!, 22.40 Moonwal ker (amer.), 1.20 Hullámok hát án (amer.)

Duna tv

9. 30 Éjf él i n a p ( k a n a d a i - ol a s z , 12 .45 Távol K el e t , 13.4 0 H a z ajá r ó,
14.45 Ne h é z ke s z t y ű k
(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
Három fér f i és eg y bébi
(a m e r.), 21. 2 0 Vé g s e b e s s é g (a m e r.), 2 3.10 M a r i l y n é s B o b b y (a m e r.)

Duna World

11.35 A döntő pilla nat
(mag ya r), 14.20 Mag ya ror szág, seg ítet tél, 16.50
Balaton i nyá r, 18.50 Té rké p, 19.20 Í zőr zők , 19.55
Ö vék a men nyek or szága ,
21.35 Elsietet t há za sság
(mag ya r), 23.0 0 Tót h János (mag ya r), 23.35 O pe r a Café

Pozsony 1

13.15 A szerelem illata (olasz), 15.15 Zoja
(amer.), 16.45 Szlovákia
leg-faluja, 17.55 Főzzünk,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
A test titkai, 21.25 Talkshow, 22.15 A szerelem
árnyékai (olasz), 23.40 A
szerelem illata (olasz)

Pozsony 2

11.40 Tudományos magazin, 12.05 Spektrum,
14.00 Farmereknek, 14.25
A kölcsönkapott bolygó, 14.55 Tesztmagazin,
18.15 Labdarúgás, 20.35
Speer és Hitler, 22.10
Amerika ismeretlen történelme, 0.05 Tiszteletre
méltó hullák (franciaolasz)

Markíza tv

6.55 Tom és Jer r y barátai, 9.30 A trójai hábor ú
(amer.), 11.35 Örök ké élsz
a szívemben (amer.), 13.45
Az igenember (amer.),
15.50 Hogyan szelídítsük meg a k rokodilokat
(cseh), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Ilyen az élet (amer.), 23.05
Hétmérf öldes
szerelem
(amer.), 1.20 A vadvízi
evezősök (cseh)

JOJ TV

11.10 Csapd le, csimpánz!
(amer.), 13.10 A koszorúslányok bosszúja (amer.),
15.00 A negyedik (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Kém a szomszédban
(amer.), 22.40 Jump Street
21 (amer.), 1.05 Kikboxer
(amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

5.55 T V2 mat i né, 9.45
Bea n – A z iga zi kat asz trórafaf il m (a ngol-a mer.),
11.40 Híd Terabit h ia f öldjére (a mer.), 13.40 Fogt ü ndér (a mer.), 15.45 Vu k
(mag ya r), 17.25 R ipost,
18.0 0 Tények , 18.55 A m in isz ter fél relép (a mer.),
21.35
Koszor úslá nyok
(a mer.), 0.15 Ter m i nál
(a mer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.30
Hatalmas aranyos (amer.),
12.15
Európai
vakáció
(amer.), 14.05 Ben Hur (angol), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55
A kismenő (amer.), 23.55
Dumapárbaj (magyar), 1.50
A kismenő (amer.)

RTL II

10.45 Az árnyékfeleség
(amer.), 12.50 Segítség,
bajban vagyok!, 17.50 Az
utolsó csavar (amer.), 20.00
Szenvedélyek
viharában
(amer.), 22.35 Az ügyfél
(amer.), 0.55 Az utolsó csavar (amer.)

M2

12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.05 A gumimacik, 17.30 Aladdin,
17.50 Dr. Plüssi, 19.45
Zou, 20.15 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.05
István, a király a Királydombon, 23.05 Samsara
(amer.)

M1

HÉTFŐ

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

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, 19.10
Pénzt, vagy éveket!, 20.35
Páros mellékhatás (amer.),
23.05 Bűnös Chicago (amer.)

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, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Krokodil Dundee (ausztrál),
22.40 Született szobalányok
(amer.), 23.40 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.10
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 22.35 Gyertek át!,
0.20 Revolution (amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30
Anyák
gyöngye
(amer.)

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 A Meseerdő lakói,
13.30 Tatonka történetei,
15.35 A város hősei, 16.20
Mesélj nekem!, 18.00 Szófia
hercegnő, 19.40 Manó Benő,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.00
Holnap tali!, 21.25 Én vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.)

Duna tv

12.55 Üvöltő szelek (a ngol-a mer.), 14.45 Á lomker i ngő (mag ya r), 16.20
A Szent Ist vá n Rend d íjazot t jai, 16.55 Szent Jobb
kör menet, 19.30 Hí radó,
20.0 0 Bud avá r i Palot akoncer t, 21.0 0 Tű zijáték ,
21.35 Bud avá r i Palot akoncer t, 22.40 A Hídember (mag ya r)

12.50 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.20 Zor ro
(kolu mbiai), 15.15 A vidék i dok tor (német), 16.05
A múlt ár nyékában (szlovák), 17.00 Don Mat teo
(olasz), 18.35 Rex felüg yelő (német- osz t rák), 19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Büsz keség
és balítélet (angol), 21.20
Hawaii 5.0 (amer.), 22.15
No Limit (f rancia), 23.15
A k i rályság (amer.)

11.55 Úton-út félen , 13.45
Mag ya r szent ek és boldogok , 14.15 Balaton i
nyá r, 15.20 Ün ne pélyes
zá szlófelvoná s és t isz t avat á s, 17.25 Szent Ist vá n
Rend d íj-át a d á sa a Sá ndor
Palot ába n , 18.55 Ö t kont i nen s, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal, 21.40 Szent Lá szló
legend a

11.20 A nagymama (magyar), 13.20 Ízőrzők, 13.55
Öt kontinens, 14.25 Itthon
vagy!, 14.50 Roma magazin, 15.55 Család-barát,
16.55 Balatoni nyár, 18.55
Magyar rock, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férf i,
nő, 23.35 Kulturális híradó, 0.40 Duna anzix

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

10.50
Csendőr sz tor i k
(cseh), 13.25 Poi rot (a ngol), 15.05 Élet mene k ü lés közben (szlová k),
17.40 Menjü n k a ke r tbe!,
18.20 A konyhá m t it k a ,
20.25 Két tör vény (ola sz),
23.35 Poi rot (a ngol), 1.05
Két tör vény (ola sz)

Pozsony 2

14.0 0 Visszat é rés a sz ínészlegend á k hoz , 15.50
Dok u ment u m f il m , 17.25
Tal k show,
18.30
Est i
mese,
20.0 0
H í r a dó,
20.10 Apá k és g ye r mekek
(orosz), 20.55 Men ny és
pokol ( japá n), 23.15 Tört énet ha r ma d i k személyben (i z r a el i)

Markíza tv

10.20 Hogyan szelídítsük
meg a krokodilokat (cseh),
12.50 Ilyen az élet (amer.),
15.20 Isteni ereklye 3
(hongkongi), 17.40 Felvég,
alvég, 19.00 Híradó, 20.30
A bosszúálló (amer.), 22.35
Elit osztag (amer.), 0.35 A
bosszúálló (amer.)

JOJ TV

11.05 Vadorzók (cseh),
12.40 Kém a szomszédban
(amer.), 14.40 Én, a szellem! (amer.), 16.50 Szuper nyaralók, 17.50 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Lőtávolságban (amer.), 22.35 Az
utca királyai (amer.), 1.00
Jump Street 21 (amer.),
3.10 Üss és fuss! (amer.)

M1

KEDD

Duna World

Pozsony 1

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, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Besúgó
(szlovák), 22.10 Dr. Martin
(szlovák), 23.05 Profik (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.55
Japán ismeretlen csodái,
15.30 A vadon 60 gyilkosa, 17.40 A népművészet
mesterei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumf ilm, 21.15 A prof i idegen (szlovák), 23.10
Kártyavár (angol)

Markíza tv

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
Családi üzelmek (amer.),
22.45 Atletiko Cvernofka (szlovák), 23.50 Mama
(amer.), 0.45 Cobra 11 (német)

JOJ TV

8.45 Tárgyalóterem, 12.45
Csillag
születik,
14.50
Rendőrök akcióban (szlovák), 18.00 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.00 Paranormális esetek, 0.05 Bostoni halottkémek (amer.),
1.05 Vikingek

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.05
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.35 Félholt (amer.),
0.10 Hé, haver, hol a kocsim? (amer.)

RTL II

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,
19.10 Pénzt vagy éveket!,
20.35 Krokodil Dundee 2
(ausztrál), 23.05 Hűtlen vágyak (amer.), 1.30 A nagy
hátraarc (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 14.50 Éjjelnappal Budapest, 16.10 Nyerő páros, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt,
21.30 Szulejmán (török),
22.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

CSÜTÖRTÖK
M1

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
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A
sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00
Tények, 19.10 Pénzt vagy
éveket!, 20.35 A randiguru
(amer.), 0.10 Hawaii Five-0
(amer.)

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,
19.10 Pénzt vagy éveket!,
20.35 Tények extra, 21.00
Bérhaverok (amer.), 23.05
Backstrom nyomozó (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.10
Nyerő páros, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Riviéra (angolamer.), 0.10 Döglött akták
(amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 14.50 Éjjel-nappal Budapest, 16.10
Nyerő páros, 17.25 Story
Extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt, 21.30 Behálózva
(amer.), 0.00 Az apokalipszis napja (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25
Gordon Ramsey, a konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban
vagyok!, 19.25 Konyhafőnök
junior, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

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

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.00
Barátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

12.25 Kicsi a bors, de erős,
15.00 Irány Dínóföld!, 15.35
A város hősei, 16.05 Állatkerti sétány, 17.30 Az ifjú
Robin Hood kalandjai, 18.00
Szófia hercegnő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Az élet megy
tovább (brazil)

13.30 Tatonka történetei, 14.20
Raju, a riksa, 15.00 Irány Dínóföld!, 15.35 A város hősei, 16.05
Állatkerti sétány, 17.30 Az ifjú
Robin Hood kalandjai, 18.50
Dóra, a felfedező, 19.40 Manó
Benő, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 23.30
Az A38 hajó színpadán: King
Khan and Shrines

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Tatonka történetei, 14.35
Caillou, 15.10 Franklin,
17.30 Az ifjú Robin Hood
kalandjai,
18.00
Szófia
hercegnő, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 21.30 Én vagyok
itt! (brazil), 22.40 Odaát
(amer.), 23.30 Az A38 Hajón: Alex Vargas

M2

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.15 Zorro (kolumbiai), 15.05 A vidéki doktor
(német), 15.55 A múlt árnyékában (szlovák), 16.55 Don
Matteo (olasz), 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), 23.45 Büszkeség és
balítélet (angol)

Duna World

11.35 A feladat (magyar),
13.20 Szerelmes földrajz,
14.45 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Család-barát
válogatás, 17.00 Balatoni
nyár, 18.55 Magyar rock,
20.00 Budavári Palotakoncert 4, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férfi,
nő

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Profik (angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Mit tudom én, 21.55 Fekete bárányok (csehszlovák), 23.05
Profik

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30 A
vadon 60 gyilkosa, 17.40 A
népművészet mesterei, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10
Szlovák történelem, 21.55
Apám nevében (angol), 0.05
Kártyavár (angol)

Markíza tv

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 Cobra 11 (német), 0.50 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

JOJ TV

12.45
Csillag
születik,
14.50 Rendőrök akcióban
(szlovák), 18.00 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Senki sem tökéletes, 23.50 Paranormális
esetek (amer.), 0.55 Bostoni
halottkémek (amer.)

M2

Duna tv

12.50 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.15 Zorro, 15.10
A vidéki doktor (német),
16.00 A múlt árnyékában
(szlovák), 17.00 Don Matteo
(olasz), 18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (osztrák), 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.25 Átok
(magyar), 23.05 Meteo (magyar)

Duna World

11.40 A feladat (magyar),
13.20 Magyar gazda, 14.45
Nemzetiségi
műsorok,
15.50 Család-barát válogatás, 16.45 Balatoni nyár,
18.45 Magyar rock, 19.50
Legenda, 21.35 Élni muszáj, 23.25 Rabszolga voltam

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, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25
A bokszoló (amer.), 22.15
Gyermekeid (német), 23.55
Prof ik (angol)

Pozsony 2

11.20 Mesék, 12.00 Élő panoráma, 13.10 Karambol,
14.55 A vadon 60 gyilkosa,
16.45 Jégkorong, 19.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Futball reménységek, 20.30
Bajnokok ligája, 23.40
Fesztiválok, 23.55 Kártyavár (angol)

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 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

JOJ TV

8.45 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.45 Csillag születik, 14.50 Rendőrök akcióban, 17.00 Híradó, 17.40
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Az igazi
arc (szlovák), 21.40 A panelház (szlovák), 23.30 Paranormális esetek, 0.35 Bostoni
halottkémek (amer.), 1.30
Vikingek (ír-kanadai)

M1

PÉNTEK

M2

Duna tv

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen, 14.00 Zorro (kolu mbiai), 14.55 A
vidék i dok tor (német),
15.45 A múlt ár nyékában (szlovák), 16.55 Don
Mat teo (olasz), 18.00 Híradó, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30
A heg yi dok tor (németosz t rák), 20.25 Tóth János
(mag yar), 20.55 Gyerekek
vag y eg yebek (f rancia),
22.35 A z én X X. századom (mag yar), 0.20 A szerelem tör vénye (amer.)

Duna World

11.35 A feladat (magyar),
13.45 Magyar krónika,
15.50 Család-barát válogatás, 16.50 Balatoni nyár,
18.55 Magyar rock, 20.00
Nemcsak a 20 éveseké a
világ, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férfi,
nő

Pozsony 1

12.20
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 Rosemar y és T hy me, 17.40 Pá rbaj, 18.20 Ö ten öt ellen ,
19.0 0 H í r a dó, 20.25 Titkos remény (német), 21.55
Ba n k s felüg yelő (a ngol),
23.25 P rof i k (a ngol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.55
A vadon gyilkosai, 16.45
Jégkorong, 19.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 Homo
touristicus, 21.05 Nyugaton a helyzet változatlan
(amer.), 23.10 Kártyavár
(angol), 0.05 Rendőrség

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszíne lők (amer.), 13.50 Cobra
11 (német), 14.50 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Jószomszédi viszonyok,
19.00 Hí radó, 20.30 Jó
t ud ni!, 21.40 For r a bor,
23.50 Cobra 11 (német)

JOJ TV

12.45 Csillag születik,
14.50 Rendőrök akcióban, 18.00 Tárgyalóterem, 19.00 K r imi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
22.55 Dr. Csont (amer.),
23.55 Bostoni halottkémek
(amer.), 0.55 Vikingek (írkanadai)

TV2

RTL Klub

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

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Tatonka történetei, 14.35
Caillou, 15.10 Franklin,
17.30 Az ifjú Robin Hood
kalandjai,
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 Főzzünk megint egyszerűen, 14.20 Zorro (spanyol), 15.10 A vidéki doktor
(német), 16.00 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00
Don Matteo (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (német-osztrák), 20.25 Nem vagyunk
mi angyalok (amer.), 22.20
12 év rabszolgaság (amer.angol), 0.45 Napóleon és
Josephine (francia)

Duna World

11.25 Rákóczi induló (magyar), 13.20 Rúzs és selyem, 13.55 Rejtélyes XX.
század, 14.25 Esély, 15.20
Öt kontinens, 15.55 Család-barát válogatás, 16.55
Balatoni nyár, 18.55 Magyar rock, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35
Hacktion (magyar), 22.35
Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.20 Julia Lescaut, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Profik (angol), 16.25
A világ madártávlatból,
16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia leg-faluja, 21.25 Úttalan utakon, 22.00 Casino
Royal (amer.)

Pozsony 2

12.0 0
Élő
pa noráma ,
14.55 A vadon 60 g y il ko sa , 16.0 0 Szia , Szlová k ia!,
17.15 Röplabd a , 20.0 0
Hí radó, 20.10 Napóleon i
hábor ú k , 21.0 0 A k iér t a
ha ra ng szól (amer.), 23.10
Ká r t yavá r (a ngol)

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 Nap,
széna,
erotika
(cseh),
23.05 Az örökség (cseh),
1.20 Cobra 11 (német)

JOJ TV

13.10 Csillag születik,
13.50 Majom a havon
(amer.), 15.50 Rendőrök
akcióban (szlovák), 17.00
Híradó, 17.50 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Minden,
amit szeretek, 22.05 Egy
nyár Provence-ban (csehfrancia)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus
19-én Huba, Klára
augusztus
20-án István
augusztus
21-én Sámuel
augusztus
22-én Menyhért
augusztus
23-án Bence
augusztus
24-én Bertalan
augusztus
25-én Lajos, Patrícia
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az angliai (nerthallertoni) Zatrák Ľudovít és az izsai Pelantová Roberta, Vígh Peter és
Brandová Veronika
Érsekújvárban: a naszvadi Mráz Zoltán és az érsekújvári Ballányová Anita.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Csóka
Levente, Bodzásová Soňa és Filkó Hanna, a
lándori Lévai Tamás, a nagyudvarnoki Nagy Zétény Levente, a nagysurányi Vámosi Jakub, a nagykéri Kováč Hana, a perbetei Pál Tibor, az izsai Petrók
Markus, a nagymegyeri Vontszemű Márk, az ímelyi
Kovačic Mateo, a szilosi Gere Tobias, a párkányi Lakatos Dezider és a csilizradványi Patócs István.

A Dunatáj receptkönyvéből

Tejszínes, sajtmártásos
csirkeragu
Hozzávalók:

50 dkg csirkemellfilé
3 gerezd fokhagyma
3 dl főzőtejszín
1 dl tejföl
1 evőkanál mustár
20 dkg bacon kockázva
15 dkg reszelt trappista sajt
10 dkg tömlős krémsajt
só
1 fej vöröshagyma

1 kávéskanál őrölt fehér bors
1 evőkanál olaj

Elkészítése:
A csirkemellet vékony csíkokra, a fokhagymát és a vöröshagymát apróra vágjuk. A csirkemell csíkokat egy kevés olajon, nagy
lángon hirtelen átsütjük.
Egy serpenyőben megpirítjuk a bacont, megdinszteljük rajta a
vöröshagymát. Rátekerjük a csirkemellcsíkokat, ízesíthetjük sóval, őrölt fehér borssal, és rászórjuk az apróra vágott fokhagymát. Négy-öt percen át együtt pirítjuk, majd felöntjük a tejszínnel. Hozzáadjuk a krémsajtot és reszelt sajtot, a tejföllel elkevert
mustárt és addig pároljuk, míg besűrűsödik mártás sűrűségűre.
Makarónit főzzünk hozzá köretnek.

Almáspite
nagyi módon

Hozzávalók:
TÉSZTÁHOZ:
50 dkg liszt
25 dkg vaj
10 dkg cukor
2 tojássárgája
1 tojás
1 kis poharas tejföl
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag sütőpor
TÖLTELÉK
fél citrom leve, cukor
2,5 kg savanykás alma
1 tojás a kenéshez
1 teáskanál őrölt fahéj
Elkészítése:
Az almát alaposan mossuk meg, hámozzuk meg, majd reszeljük
le. Locsoljuk meg a citromlével, úgy nem barnul meg. Tegyük
félre, amíg elkészítjük a tésztát. Egy tálban morzsoljuk el a vajat a liszttel, adjuk hozzá a sütőport, a tojást, a tojássárgákat, a
tejfölt és a cukrot, majd gyúrjuk jó alaposan össze. Ha szép fényes, osszuk el a tésztát két cipó nagyságú darabra és lisztezett
deszkán nyújtsuk ki őket.
Az egyiket tegyük a vajjal kikent tepsi aljába. Egyenletesen
osszuk el rajta a kinyomkodott almát, szórjuk meg cukorral
és fahéjjal. Ezután a második lappal borítsuk be az
almás tölteléket, a széleket
nyomkodjuk le, a tetejét
pedig sűrűn szurkáljuk meg
egy villával. Végül kenjük
meg egy felvert tojással. Tegyük az almás pitét előmelegített sütőbe, és 170 fokon
25-30 perc alatt süssük szép
pirosra.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Tuba Gáspár (81 éves), Učníková Marienka (61 éves) és Kiss Zoltán (65 éves), a gútai
Tánczos Irén (82 éves) és Puzsér István (93 éves),
a csallóközaranyosi Koczkás Vince (77 éves), a
dunamocsi Kukola Ernő (95 éves), valamint a keszegfalvai Spányik Imre (51 éves).

Eladó

félkész családi ház
12 áras telekkel
Keszegfalván,

Emléküket megőrizzük!

a főút mellett.
Közművesítés, ipari áram,
öntözésre szolgáló gyűrűskút.
Ár megegyezés szerint.

Megemlékezés
Könnyes szemmel emlékezünk rád,
eltelt egy év, jóságos szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
ahol te most vagy,
ott semmi sem fáj...
Fájó szívvel emlékezünk
augusztus 17-én,
halálának első évfordulóján
a drága édesanyára,

Nagy Ferencnére,
született Leczkésy Idára
Gútán.

Örök fájdalommal emlékezik rá
fia Józsi és a család

Tel.: 035/7740 478.

Házbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

* Predám 300 litr. chladničku Gorenje s mrazničkou za
110 eur. Mobil:0907373611
Autószerelő végzettséggel
munkatársat
keresünk
autószerelő
műhelyünkbe,

* Komáromi járás
* B-jogosítvány.

Tel./kontakt:
0908 944 944

Egynapos sebészet Gútán

Az átépítés alatt álló

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:

komáromi ZDRAVCENTRUM
épületében helyiségek kiadók
* orvosi rendelőknek
* test- és szépségápolással
foglalkozó szolgáltatóknak
* masszőröknek,
* továbbá étterem és rendezvényterem bérlésére.
Érdeklődni lehet a
0918 112 134-es telefonszámon.

Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.

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

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

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
idején 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

sorsolunk ki és természetesen a felvételeket is folyamatosan bemutatjuk.

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

LABDARÚGÁS
II. liga

Zsolna B – KFC Komárom 8:1 (3:0) Kellemetlen vereséget szenvedett a komáromi csapat
a korábbi 1. ligás játékosokkal megtűzdelt zsolnai csapattól. Az első félidőben szinte labdába
sem rúgtak a KFC játékosai, próbálták védelmüket megerősíteni, de sikertelenül. A második
félidőben folytatódott a megaláztatásuk, hiszen előbb öngólt rúgtak, s csak az 51. percben
tudtak szépíteni David Hovsepyan góljával. Ezután még további négy esetben kötött ki a
labda a komáromi kapuban.
IV. liga
Gúta – Nagymegyer 0:3
(0:2) Eléggé foghíjasan lépett
pályára a gútai csapat, viszont
a vendégek remek formában
voltak * Ímely – Negyed 1:0
(0:0) Jó taktikával érkeztek a
vendégek, bár mindkét csapat
dinamikus játékot mutatott
be. A találkozó egyetlen gólja
a 81. percben született, amikor Oršolík a tizenhatosról
védhetetlen gólt lőtt * Szentpéter – Hodos 1:1 (0:0) Kellemetlen közjátékkal indult a
játék, amikor súlyos szabálytalanság miatt a játékvezető
az öltözőbe küldte a vendégek kapusát. Ennek ellenére,
a 60. percben a szentpéteriek
kapujában kötött ki a labda.
Egyenlíteni csak a 90. percben tudott a hazai csapat, amikor büntetőhöz jutottak.
V. liga
Ógyalla – FK Actív Nagykeszi 0:1 (0:1) Kiegyenlített
első félidő 34. percében után
a vendégek a Turza révén
jutottak vezetéshez és azt az
utolsó sípszóig megőrizték *
Marcelháza – Gyarak 1:1
(0:1) Kellemetlen meglepe-

tés volt, hogy az első félidő
utolsó percében a vendégek
jutottak vezetéshez, viszont a
második játékrész 5. percében
Vörös egyenlíteni tudott *
Ekel – Tardoskedd 2:1 (0:1)
Az első félidő 13. percében
az ekeli háló rezgett,
ám a második játékrészben Hrabovsky
(58. perc), Gacsal
(69. perc – 11-es) és
Koton (85. perc) bizonyította a hazaiak
fölényét * Óbars – Naszvad 3:1 (2:1) Érezhető volt
a hazaiak pályafölénye, ám a
találkozó legszebb gólját a 44.
percben Czabány lőtte * Szalka – Hetény 2:1 (1:0) Csak a
71. percben sikerült Luczának
áttörnie a hazaiak védelmét.
VI. liga
Szilos – Bátorkeszi 3:0 (0:0)
góllövő Gere, Čepela és Pivoda * Vágfüzes – Izsa 2:3
(1:0) góllövő Czukár, Jancsó,
illetve Kovács, Czékus * Perbete – Csallóközaranyos 2:3
(1:0) góllövők: Rigó, illetve
Barton (öngól), Lelkes, Berecz és Koczkás * Örsújfalu – Búcs 2:1 (0:1) góllövő

Pattogott a labda a tizenegyesrúgó versenyen

Szombaton rendezték meg a 12. Tizenegyesrúgó-bajnokságot Gútán. Szabó Lajos, a 69 éves játékvezető sípjelére
összesen 65 versenyző lépett a kijelölt ponthoz.
Ők voltak azok, akik farkas tökéletesen kihasználva az
szemet néztek a négy kapuőr- első hely mellé egy harmadirel, ifj. Molnár Józseffel (aki kat is begyűjtött. A második
28 büntetőlövést hárított, Szi helyen az ekecsi Simon DáJózseffel (aki 22 alkalommal vid végzett.
védte ki a gólt). Uhrin RóA további helyezések:
berttel, (aki 20 alkalommal 4. Vida Barnabás – Balony
védett sikeresen ) és a feltö- * 5. Kürti Tamás – Gúta * 6.
rekvő ifjú kapustitánnal, Ke- Lakatos Marian – Gúta * 7.
szeli Krisztiánnal ( ő 19 kísér- Uhrin Peter – Gúta * 8. Vida
letet tett ártalmatlanná.
Barnabás * 9. Bagita BeneA versenyzők sorában is volt dek – Gúta * 10. Vontszemű
egy érdekesség, hiszen a leg- Norbert – Gúta.
eredményesebb játékosnak A több, mint öt órán át tartó
a bogyaréti Both Richárd maratonon mindenki nagyon
bizonyult, aki a versenysza- jól szórakozott és a szervebályok értelmében – minden zők már a 13. tizenegyesrúindulónak joga volt két ágon gó-bajnokság előkészületein
elindulni – mindkét kísérletét dolgoznak. Balogh Árpád

Döme 2,. illetve Kétyi * Nemesócsa – Madar 3:1 (1:0)
góllövő Ledeczki 2, Horváth,
illetve Tóth * Dunaradvány
– Marcelháza B 0:3 (0:1)
góllövők: Lesko, Horján, Varga * Újgyalla – Dunamocs
3:3 (1:0) góllövők: Holub 2, Badala, illetve
Nagy 2 és Oláh * Keszegfalva – Pat 0:1
(0:0) góllövő: Langschadl
VII. liga
Nagysziget – Bogyarét
8:2 (2:2) góllövők: Molnár
és Szlatky 2-2, Leczkési Z.,
Leczkési D., Černý, Tóth, illetve Leczkési, Gáspár * Bogya/Gellér – Ifjúságfalva 1:2
(1:1) Kacz, illetve Negyedi
2 * Bajcs – Tany 4:0 (2:0)
góllövő Topolcsányi 2, Nagy,
Kolompár * Szentpéter B
csapata visszalépett a bajnokságban való szerepléstől.

Slovnaft Cup

Privigye – KFC Komárom 1:1
(11m 4:3) Szerdán délután lépett
a privigyei pályára a helyi csapat
ellen a Slovnaft Cup továbbjutásról döntő mérkőzésén a KFC.
A hazai gárda egy teljesen megfiatalított csapattal lépett pályára,
a komáromi edző is lehetőséget
adott ifistáinknak a bizonyításra,
így a pályára lépő játékosok átlagéletkora 22 év alatt volt. A mérkőzés elején Kovács Matyo csodálatos indítása után Kurucz Ádám
bombagóljának
köszönhetően
vezettek is a komáromiak, ám egy
gyermeteg hazaadásukra lecsapott az ellenfél csatára és kiegyenlített. A mérkőzés hajrájában Militosyan hagyott ki egy helyzetet
és az eredmény döntetlen maradt.
Következett a nagy lutri, vagyis a
tizenegyes párbaj. Militosyan fölé
lőtte a gömbölyűt, Huszty meg a
kapus ölébe és mivel kapusunk is
„csak” egyet hárított, a hazaiak
jutottak tovább. Komárom búcsút
mondott a Slovnaft kupának.
Szentpéter – Oroszka 4:1 (2:1)
Jó ütemű találkozón a hazai csapat fölényes győzelmet aratott.
A Slovnaft kupában már csak
Szentpéter képviseli a régiót.
Góllövők: Gagič, Spevák, Lakatoš 2.

Egyéniben Grolmusová Bibiána,
csapatban a komáromi juniorok a világbajnokok!
A múlt hét végén a
komáromi Holt-Vág
térségében rendezték
meg a vizes öttusa
egyéni és csapat-világbajnokságát,
a
Sprint Qudrathlone-t.
Egyéni versenyzőként
Grolmusová Bibiána
az egyes sportágakban
folyamatos győztesként vehette át a világbajnoki címét. Komárom csapatot is indított, Újvári Markoval és Szászová
Miriammal kiegészítve, Bibiána 5 000 métert futott, Miriam 750 m-t úszott, Marko 4 000 m-t evezett.

M araton
Egyre közelebb kerül a dunamocsi Kele Géza maratonfutó
célkitűzéséhez, miszerint legalább 200 alkalommal szeretne maratoni távfutóként áthaladni a célvonalon. A múlt hét
végén a Zsolnai járásban, a

II. Gőgh Kálmán-emléktorna

Mint ahogy arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, remek hangulatú, gyors sodrású labdarúgótornát szervezett az ŠK Football Academy Polgári Társulás. A fiatalon,
tragikus körülmények között elhunyt labdarúgó, Gőgh Kálmán – aki a város szülötte –
nevét őrzi a város sportstadionja is. Az alábbiakban a korosztályos összecsapások eredményeit közöljük.
U 7-es kategória: Ebben a legjobb játékos címét Kalmár játékos címét Gajdošík Makategóriában csak fel voltak Dominik (Gooal Academy xim (Gooal Academy Gúta)
tüntetve az eredmények és a Gúta) érdemelte ki. A legjobb érdemelte ki.
csapatokat egyformán jutal- gútai játékos címét Fördős U 13-as kategória:
mazták az eredményhirde- Máté (Gooal Academy Gúta) 1. Újpesti Torna Egylet U13
tésnél. Résztvevő csapatok: vehette át.
* 2. Újpesti Torna Egylet
Gooal Academy Gúta, Gooal U 11-es kategória:
U12 * 3. FK Vágfarkasd *
Academy Gúta II., Újpesti 1. Újpesti Torna Egylet * 2. 4. FC DAC 1904 DunaszerTorna Egylet, FC DAC 1904 FC DAC 1904 Dunaszer- dahely * 5. Gooal Academy
Dunaszerdahely, KFC Ko- dahely * 3. FC Nyitra * 4. Gúta * 6. ŠK Tardoskedd
márom, MŠK Ógyalla.
Gooal Academy Gúta * 5. A legjobb kapus címét HenU 9-es kategória:
FKM Érsekújvár * 6. ŠK nel Tamás (FK Vágfarkasd),
1. Újpesti Torna Egylet * 2. Slovan Pozsony * Legjobb a legjobb góllövő címét SiGooal Academy Gúta * 3. Il- kapus címmel Gramblička mon Konrád és Tóth Gergely
lés Akadémia * 4. KFC Ko- Daniel (ŠK Slovan Pozsony), (Újpesti Torna Egylet U13),
márom * 5. FC DAC 1904 a legjobb góllövő címével a legjobb játékos díját Köves
Dunaszerdahely * 6. FKM Bukovičová Izabela (FKM Balázs (Újpesti Torna Egylet
Érsekújvár * A korosztályban Érsekújvár), a legjobb játé- U12) vehette át. A legjobb
a legjobb kapus címét Hor kos címével Bánkúti Kristóf gútai játékos címét Klein Dáváth Alex (Illés Akadémia), a (Újpesti Torna Egylet) büsz- vid (Gooal Academy Gúta)
legjobb góllövő címét Nyári kélkedhetett. Ebben a kor- érdemelte ki.
Olivér (Illés Akadémia), a csoportban a legjobb gútai
Németh Péter

forrásvizéről ismert Rajecben
állt rajthoz és 160. maratonját futotta le. Ha így folytatja,
hamar meglesz a 200.

KAJAK-KENU
Augusztus 4-től 6-ig rendezték meg a zemníki tavon az evezősök rövid távú (1000, 500 és 200 m) országos bajnokságát,
amelyen a 13 éves korcsoporttól a veteránokig szálltak vízre a
versenyzők. A komáromiak közül tizenegyen országos bajnoki
címmel térhettek haza, ami azt jelentette, hogy Nyitraújbánya
mögött a csapatversenyben, a húsz evezősklub csatájában Komárom ezüstérmes lett.

Az egyéni eredmények:

1000 m: K1 veteránok II. … 3.
Zirkelbach Gabriel * K1 veteránok
I. ...3. Ďurčo Marek,.. 5. Bukovsky
Tibor * C1 juniorok 1. Koczkás
Dávid, 2. Zilizi Richard, 3. Banai
Tóth István * K1 juniorlányok … 5.
Konečná Anita, 6. Grolmusová Bibiána * C2 kadétok 1. Léránt Peter
Christopher – Strýček E. (Somorja)
* K1 kadétok 1. Ujvári Marko, …
5. Náhlik Pavol,… 8. Meszlényi
Márk, 9. Konečný Kevin * C1 kadétlányok …4. Ikréniová Viktória
* K1 14 éves fiúk … 4. Schrimpel
Peter * K1 14 éves lányok ..2. Eszter Koczkás * C1 13 éves fiúk 1.
Léránt Lucas * K1 13 éves fiúk 1.
Podleiszek Filip, …3. Doktorík Jakub, …8. Ott Jakab * K1 13 éves lányok 1. Bugár Réka * K2 veteránok
1. Zirkelbach Gabriel – M. Blažek
(UKB) 2. Bukovsky Tibor – Ďurčo
Marek * C2 juniorok 1. Banai Tóth
István – M. Polakovič (PIE) 2. Zilizi Richard – D. Fekete (Somorja)
3. Sýkora Daniel Samuel – A. Vrškový (TTS) * K2 juniorok … 4.
Tomáš Tanka – M. Vindiš (INT) *
K2 juniorlányok … 3. Grolmusová Bibiána – Anita Konečná * C4
13 és 14 éves fiúk 1. Lérant Lucas
– P. Stolárik (TTS) – M.A. Farkas
(Somorja) – M. Szobolovszky (PIE)
* C1 kadétok … 2. Léránt Peter Christopher * K2 kadétok …2. Ujvári
Marko – Náhlik Pavol * C4 juniorok 1. Koczkás Dávid – Banai Tóth
István – Zilizi Richard – Sýkora Samuel Daniel.
500 m: K1 veteránok I. …3. Ďurčo
Marek, 4. Bukovsky Tibor * K1 veteránok II. …2. Zirkelbach Gabriel
* C1 juniorok 1. Koczkás Dávid,
2. Banai Tóth István, …4. Zilizi
Richard * K1 juniorok …9. Tanka Tomáš * K1 juniorlányok … 6.
Konečná Anita, …9. Grolmusová
Bibiána * C1 kadétok … 2. Léránt
Peter Christopher * K1 kadétok …
2. Ujvári Marko, … 4. Náhlik Pavol,
… 9. Meszlényi Márk * C2 kadétlányok …2. Ikréniová Viktória – K.
Jankovská (TTS) * K1 14 éves fiúk
… 4. Schrimpel Peter * C1 14 éves
lányok 1. Jelínková Aneta, 2. Szabó
Abigél * K2 13 és 14 éves lányok
1. Bugár Réka – B.Sidová/Somorja)
2. Koczkás Eszter – K. Pecsuková
(UKB) * C1 13 éves fiúk 1. Léránt
Lucas * K1 13 éves fiúk 1. Podleiszek Filip, …6. Ott Jakab, …8.
Doktorík Jakub * K2 veteránok 1.
Ladislav Ódor – M.Jankech (PIE)
2. Zirkelbach Gabriel – M. Blažek
(UKB) 3. Bukovsky Tibor – Ďurčo
Marek * C2 juniorok 1. Banai Tóth
István, M. Polakovič (PIE), 2. Zilizi
Richard – D. Fekete (ŠAM), 3. Sýkora Samuel Daniel – A. Vrškový
(TTS) * K2 juniorok …5. Tanka
Tomáš – M. Vindiš (INT) * K2 juniorlányok …4. Grolmusová Bibiána – Konečná Anita * C2 kadétok
1. Léránt Christopher Peter – E.

Strýček (Somorja) * K2 kadétok
…3. Ujvári Marko – A.Jablonovský
(TAT) …6. Černák Martin – Farkaš
Erik * C1 kadétlányok …5. Viktória Ikréniová * C2 13-14 éves fiúk
1. Léránt Lucas – P. Stolárik (TTS)
* K2 13-14 éves fiúk …3. Podleiszek Filip – Doktorík Jakub, 4.
Schrimpel Peter – Ott Jakab * C2
13-14 éves lányok … 2. Jelínková
Aneta – Szabó Abigél * K1 13 éves
lányok … 2. Bugár Réka * K1 14
éves lányok …2. Koczkás Eszter *
K4 juniorlányok … 2. Grolmusová
Bibiána – Konečná Anita – P. Kostíková (TAT) – V. Zalková (Somorja)
* K4 kadétok …3. Ujvári Marko
– Náhlik Pavol – Konečný Kevin –
Meszlényi Márk * K4 13 és 14 éves
fiúk … 2. Podleiszek Filip – Doktorík Jakub – Schrimpel Peter – Ott
Jakab * K4 13 és 14 éves lányok 1.
Bugár Réka – Koczkás Eszter – B.
Sidová/Somorja) – K. Pecsuková
(UKB).
200 m: K1 veteránok I. …2. Ódor
Ladislav * K1 veteránok II. 1.
Zirkelbach Gabriel * C1 juniorok
1. Koczkás Dávid, 2. Banai Tóth
István, …4. Zilizi Richard, … 6.
Sýkora Samuel Daniel * K1 juniorlányok ...6. Konečná Anita * C1 kadétok … 3. Léránt Peter Christopher
* K1 kadétok …4. Ujvári Marko *
C2 kadétlányok …2. Ikréniová Viktória – K. Jankovská (TTS) * K1 14
éves fiúk … 5. Schrimpel Peter * C1
14 éves lányok 1. Jelínková Aneta,
2. Abigél Szabó * K1 14 éves lányok
1. Koczkás Eszter * C1 13 éves fiúk
1. Léránt Lucas, …6. Sýkora Adam
Anton * K1 13 éves fiúk 1. Podleiszek Filip, …4. Ott Jakab, …9. Jakub Doktorík * K1 13 éves lányok
1. Bugár Réka * K2 veteránok …2.
Zirkelbach Gabriel – M. Blažek
(UKB) 3. Bukovsky Tibor – Ďurčo
Marek * C2 juniorok 1. Banai Tóth
István – M. Polakovič (PIE) 2. Zilizi Richard – D.Fekete (Somorja) 3.
Sýkora Samuel Daniel – A. Vrškový (TTS) * K2 juniorok …4. Tanka
Tomáš – M. Vindiš (INT) * K2 juniorlányok …4. Konečná Anita – P.
Benková (PIE) * C2 kadétok 1. Léránt Peter Christopher – E. Strýček
(ŠAM) * K2 kadétok …3. Ujvári
Marko – A. Jablonovský (TAT), …6.
Konečný Kevin – Meszlényi Márk.
7. Černák Martin – Farkaš Erik * C1
kadétlányok …5. Ikréniová Viktória * C2 13 és 14 éves fiúk 1. Léránt Lucas- P. Stolárik (TTS) * C4
juniorok 1. Koczkás Dávid – Banai
Tóth István – Zilizi Richard – Sýkora Samuel Daniel * K4 juniorlányok
… 2. Grolmusová Bibiána – Konečná Anita – P. Kostíková (TAT) – V.
Zalková (Somorja) * K4 kadétok
…3. Ujvári Marko – Náhlik Pavol –
Konečný Kevin – Meszlényi Márk *
K2 veteránok ...2. Zirkelbach Gabriel – M. Blažek (UKB), 3. Bukovsky
Tibor – Ďurčo Marek.

K E M P O

Július 29-én és 30-án került megrendezésre a horvátországi Split városában a VII. Combat Ju-Jutsu Világbajnokság
és Világkupa. A versenyt a horvátországi Combat Ju-Jutsu Szövetség elnöke, Hrvoje Znaor szervezte a Nemzetközi
Combat Ju-Jutsu Szövetség (Combat Ju-Jutsu International Federation) égisze alatt. A Szlovák Kempo Szövetség képviseletében hazánkat a komáromi kempósok képviselték a versenyen. A klub ezúttal is remekül szerepelt,
hiszen Kádár Filip 1 aranyérmet, Szayka Róbert pedig 2
aranyérmet hozott haza Horvátországból. A Szlovák Kempo Szövetségben több stílus tanulására van lehetőség, többek között az olimpiai Sportaccord által elismert Ju-Jitsu
sportéra, harcművészetre is. Felvételünkön (balra) Szayka
Róbert és mellette Kádár Filip látható.
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