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Nem álhír, hanem szomorú valóság
a KOMVaK korábbi vezetésének felelőtlen gazdálkodása

Ruman Patrik célja a talpra állítás

Németh István felvétele

Tíz vállalkozó kapott „DUNA MENTE EREDETI TERMÉK” védjegyet

Döntöttek a szakemberek

A vállalat, amelynek kulcsfontosságú szerepe van Komárom és több környékbeli község életében, múlt évi gazdasági jelentésében katasztrófagyanús eredményekről adott számot. A legilletékesebbel, Ruman Patrikkal, a cég új vezérigazgatójával a kialakult helyzetről beszélgetünk.

• „Eseménydúsak” voltak
az utóbbi évek a KOMVaK
háza táján. Leváltották a
cég korábbi vezetését, majd
egyéves időszakra új menedzsment kezdte el működését, amely azonban hirtelenjében lemondott. Ekkor
választották meg Önt a cég
elnökségének elnökévé... –
Február 1-jével vettem át a
KOMVaK elnökségének elnöki funkcióját, ami egyben
a vezérigazgatói poszttal is
járt. A két funkció összeolvasztását ugyanis a társaság
hatékony irányítása alapfeltételének tartottam. Arra,
hogy ez valóban így van, bizonyítékul az alig fél év alatt
elért eredmények szolgálnak.
• Első ízben fordult elő,
hogy hihető és reális eredmények kerültek fel a cég
tavalyi értékelésekor. Úgy
tűnik, korábban erősen

kozmetikázták a cég kimutatásait. – Igyekeztünk pontosak
lenni, nekünk is érdekünk, hogy
tisztán lássunk a cég helyzetének értékelésekor. A
múlt értékelése azonban nem az én feladatom. Ehhez nem
kívánok sem hozzászólni, sem pedig
véleményt mondani.
Az én feladatom az,
hogy előre tekintsek
és a KOMVaK-ot
úgy vezessem, hogy
az elnökséggel és a
város
vezetésével
együttműködve sikerüljön rendbe hozni
a vállalatot, hogy az
egészséges, fejlődőképes legyen. Mindez megköveteli, hogy
az egész kollektíva intenzíven
végezze munkáját, a vezetőség
folyamatosan tartsa a kapcsola-

tot a részvényesekkel, s hogy
hatékony legyen a felügyelőtanáccsal folytatott együttműködés. Itt megjegyezném,

A helyi termékek támogatása céljából július 20-án és 21-én Búcson találkoztak a Duna mente határon átnyúló térség polgármesterei, vállalkozói, nonprofit szervezeteinek képviselői. A
LEADER csoportok találkozójának megvalósuláshoz Nyitra megye önkormányzata nyújtott
anyagi támogatást. Az eseményen az értékes szakelőadások mellett első ízben került sor a
„DUNA MENTE EREDETI TERMÉK” térségi védjegy bemutatására és a védjegy odaítélésére jogosult certifikációs bizottság első ülésére.
A bizottság tagja Szalay Rozá- * Duka Ferenc Karváról – szá- zásuk fejlesztésére, akik jogolia mérnök, az ALSÓCSAL- rított gyümölcs- és zöldségké- sultak a védjegy használatára.
LÓKÖZI TÁRSULÁS elnöke, szítmények,
Az Alsócsallóközi Társulás
Stubendek László mérnök, * Németh Zoltán Izsáról – Helyi Akciócsoport idén szeptKomárom polgármestere, Hor- méz és mézből készült termé- emberben várja a SZK Mezőváth Árpád, Gúta polgármes- kek,
gazdasági és Területfejlesztési
tere, Domin István mérnök, * Lögörpusztai Méhészet Minisztériumába
benyújtott
Izsa polgármestere,
Nemesócsáról
– térségfejlesztési tervezetének
Rácz László, Gelméz,
(Stratégia CLLD) elbírálását,
lér polgármestere,
* Kucsera Ilona mely pozitív döntés esetén
míg a Nagyszombat
Ekecsről – szárított 2,7 millió eurót jelentene rémegyéhez tartozó
zöldségtermékek. giónknak. Ezt az összeget a 33
Duna Mente Helyi
A kérelmezőknek tagközség területén működő
Akciócsoportot a
lehetőségük nyílt a önkormányzatok, vállalkozók,
találkozón Polák
helyszínen bemu- nonprofit szervezetek, polgáhogy a felügyelőtanács folyaLászló
mérnök,
tatkozni és bemu- ri társulások pályázhatnának
matosan ellenőrzi az elnökség
Ekecs polgármestatni termékeiket, meg és használhatnának fel
minden lépését, még engem is.
tere képviselte. A
melyeken a jövő- 2023-ig.
Új hivatalos könyvvizsgálónk
bizottság tagja a
ben feltüntethetik
van, aki elsődleges feladatákomáromi székhea „DUNA MENTE Műszaki hiba okozta a királynéréti tüzet
nak tartotta, hogy a korábbi
lyű Regionális Fej- Béres Katalin mér- EREDETI TERvezetés hibás, ellentmondálesztési Iroda veze- nök a lögörpusztai MÉK” védjegyet.
sos gazdasági lépéseit korritője, Fialová Andrea mézet mutatja be
A helyi akciócsogálja, miközben az új vezetés
mérnök. A „DUNA
port a jövőben Annak ellenére, hogy a tűz- és katasztrófavédelmi igazgatóság időben felhívta a figyelmet arra,
intézkedéseinek az érvényes
MENTE EREDETI TERMÉK” tervezi a régió kis- és közép- hogy egyetlen szikra, égő cigarettacsikk is és fellobbanthatja a lángot, a hivatásos és önkéntes
közgazdasági
törvényekkel
térségi védjegy használatának vállalkozóival a szorosabb tűzoltóknak szinte naponta kell kisebb-nagyobb tűzesetekhez kivonulniuk. A múlt héten Kiösszhangban kell lenniük.
jogosultságára benyújtott kér- együttműködést
termékeik rálynérétre kellett kiszállniuk, ahol búzatábla és szalma égett.
vények áttanulmányozása után terjesztésében és népszerűsí- A csörgői Balseed vállalatának hektárnyi területen leégették csoljuk köszönetét a kivonult Ugyanez vonatkozik a jogi
a certifikációs bizottság tagjai tésében, hogy az idelátogató földjén egy Claas típusú kom- a búzát, és mintegy 50 hektá- tűzoltóegységeknek. – Aláng- felügyeletre, ahol szakembe10 kérelmező kérvényét bírál- turisták által kedvelt helyeken bájnnal aratták a búzát. Munka ron megsemmisült a bálázásra lovagok a hatalmas hőséggel rek törődnek a cég működésémegküz- nek törvényességével.
ták el pozitívan, mégpedig a ezek a termékek hozzáférhe- közben a kombájn vezetője váró szalma, így a cégnek tete- is kénytelenek voltak
deni, hiszen 30 oC feletti volt a • Változások történtek a cégkövetkezőkét:
tőek legyenek. Természetesen arra lett figyelmes, hogy mint- mes kára keletkezett.
* Csizmadia Zalán – ZALI- ugyanúgy fontos, hogy a régió egy kétméteres lángcsóva csap Az elsődleges vizsgálat során hőmérséklet, nem szólva az égő vezetésben és néhány funkWAY Tanyról – hústermékek, piacain is mindenütt megje- ki a vágótérből. A láng elérte a kiderült, hogy a kombájn vá- szalma okozta hőségről. Példás cióban... – Az irányítói pozí* Lakszakállasi Mezőgazda- lenjenek és elérhetők legye- már lekaszált táblát és vesze- górészének egy csapágya ment igyekezetükkel megakadályoz- ciókban változások történtek,
sági Szövetkezet, akit Farkas nek a termékek, nem szólva delmesen követte a kombájn tönkre, s ezután – mivel vas a ták, hogy még nagyobb kárunk az új alkalmazottak felvétevason súrlódott – olyan hőfok keletkezzen – nyilatkozta la- lénél körültekintőek vagyunk
Ottó képviselt – tönkölyliszt,
arról, hogy a termékeken ke- útját.
(Folytatás a 2. oldalon)
* Pém Bálint mérnök – PE- resztül alkalom nyílik bemu- A kombájn vezetője igyeke- keletkezett, amely elegendő- punknak Ambros Pál mérnök.
MAK Pathról – máktermékek, tatni térségünket a nagyvilág- zett az aratógéppel mielőbb nek bizonyult a gabonapor be* Karkó János mérnök Búcs- nak. A védjegy jelentőségét elhagyni a már lángokban robbanásához, illetve öngyulról – borász,
és fontosságát támasztja alá álló táblát. A helyszínre érke- ladásához.
* Georgina Farma – Mgr. az a tény is, hogy Nyitra me- ző tűzoltókocsik legénysége Lényegében néhány eurós alNagy Veronika Gútáról – sajt- gye önkormányzata a jövőben azonnal nekilátott a láng útjá- katrész okozta a tetemes kárt.
készítmények,
azon vállalkozóknak tervez nak fékezéséhez és többórás Ambros Pál mérnök, a Balseed Komárom egyik legnagyobb kulturális létesítménye kétségkí* Varga Géza mérnök Karvá- vissza nem térítendő anyagi próbálkozás után igyekezetük cég igazgatója arra kérte szer- vül a városi művelődési központ, amely átadásakor modern
ról – gyümölcslevek,
támogatást nyújtani vállalko- sikerrel járt. A lángok így is öt kesztőségünket, hogy tolmá- arculatával és kiváló színpad- és hangtechnikájával büszkélkedhetett. Napjainkra azonban régi fénye alaposan megkopott,
aktuálissá vált felújítása hamarosan megkezdődik.
Elsősorban új ablakok, ajtók A felújítások költsége összesen
Kristóf Réka nem tagadja meg önma- mint 10 országból érkeztek, a főiskola jelenlegi és volt diákjai,
kerülnek a Városi Művelődé- 126 ezer euró+ÁFA lesz, ebből
gát, mindig is komáromiként érezve tanárok. A zenekar felállását tekintve egyedülállónak számít
si Központ épületére, emellett 120 ezer eurót sikerült szerezni
vállalja a honvágy keserűségét is. Németországban, de Európában is. Célkitűzésük a sokszínű
szigetelik az épület egy részét. pályázat útján. Ehhez KomáPedig hozzá kell szoknia, hogy egy- program által a barokk és klasszikus zene újszerű megvilágíEzáltal az épület, amellett, rom képviselő-testülete 5 száre többet lesz távol szülővárosától, tása. Az elhangzó művek: Antonio Vivaldi: In furore iustissihogy megszépül, energiataka- zalékos önrésszel, azaz 6 ezer
hiszen – és nem csak a Virtuózok mae irae Motetta RV 626 Evaristo Felice Dall’Abaco: Conrékosabbá is válik. A fejlesztés euróval járul hozzá.
győzteseként – komoly nemzetközi certo op. 2/6 D-Dúr Antonio Vivaldi: Laudate pueri Dominum
95 százalékban pályázati pénz- A felújítás augusztus 20-a után
karrier előtt áll. A rendkívül szerény Psalm 112 – RV 600 Johann Friedrich Fasch: Sonate d-moll
ből valósul meg. A pályázatot kezdődik, és október végéig tart.
hölgy a komáromi alapiskola padja- Georg Friedrich Händel: Passacaille – Sonate G-Dur HWV
a VMK nyújtotta be a Környe- A felújításnak köszönhetően
iból kikerülve a Selye János Gim- 399 Georg Friedrich Händel: Gloria B-Dúr.
zetvédelmi Alaphoz, megírásá- az épület végre sem az előnázium és a győri főiskola mellett
hoz a város fejlesztési osztálya csarnokban, sem a nézőtéren
folyamatosan foglalkozott énektanem lesz huzatos. A tervek
nyújtott segítséget.
nulással és végül Brémán keresztül
szerint a legfontosabb teendő
egészen Münchenig eljutott, ahol a
a földszinten lévő álmennyenagyhírű filharmónia közönsége is megcsodálhatta tehetségét.
zet szigetelése lesz.
Kodály Zoltánt és Wolfgang Amadeus Mozartot tartja legkedA nyári időszakban a munkávesebb zeneszerzőjének. Kodályt a népi vonulatáért, Mozartot
latok nem okoznak fennakaviszont játékos dallamvilágáért szereti.
dást a VMK működésében, és
A Virtuózok komolyzenei televíziós vetélkedő abszolút nyeraz őszi időszakban is mindent
tese július 29-én, 20 órai kezdettel Komáromban, a református
megtesznek annak érdekében,
templomban ad hangersenyt az Accademia di Monaco kíséhogy rendezvényeik zavartalaretében. Az Accademia di Monaco 2014 októberében alakult,
nul megvalósuljanak.
tagjai korhű barokk hangszereken játszanak. A koncertmester
Mary Utiger (a Müncheni Zeneművészeti Főiskola barokkhegedű-professzora), Joachim Tschiedel (a müncheni August
Everding Színiakadémia opera-mesterszakának helyettes vezetője) pedig a zenekar vezetője. A zenekar további tagjai több

A kombájn megmenekült

Megújul a komáromi
művelődési ház

Kristóf Réka jótékonysági hangversenyt ad Komáromban

2
Három új csúszdával bővült
a komáromi strand

Gólyahír
Tisztelettel értesítem a rokonokat,
ismerősöket és barátokat, hogy én,

Az elmúlt napokban került sor arra a rögtönzött ünnepségre, amelynek keretében a komáromi termálfürdőben üzembe helyezték a
három új csúszdát. A csúszdák legnagyobbika
57 méteres hosszával minden bizonnyal a bátrabbak sporteszköze lesz.
Elsőként a tízéves Tallós csúszdát, hiszen a felMátyás próbálta ki, aki függesztéseket, betonvízbe érés után csak an�- elemeket a cég dolgozói
nyit mondott: Nagyszerű készítették el. A komávolt!
romiak több ilyen kelleA Comorra Servis igaz- mes meglepetést szeretgatója, Nagy Tamás és nének.
kollektívája lényegében
Kép és szöveg:
saját erővel építette a
id. Bende István dr.

Viola Barnabás

július 16-án, hajnali öt óra 55 perckor megérkeztem.
Súlyom 3250 gramm, magasságom 50 cm,
de ígérem, hogy nagyra növök.
Anyukám, apukám és tesóim is boldogan fogadtak.

Barnuska

Ruman Patrik célja a talpra állítás

(Befejezés az 1. oldalról)
és inkább a már meglevő dolgozók munkafeladatainak át
szervezésével szeretnénk a
gazdaságosságot fokozni. Elmondhatom, hogy egyes ellenőrző mechanizmusok bevezetésével már érezhetően javult a
társaság munkaerőalapjának
hatékonysága. Ezek az apró
jelek és a jelenlegi gazdasági
helyzet az első sikereket jelzik,
s azt, hogy az új elnökség elképzelése és lépései helyesek
voltak. Állítom, hogy a korábbinál sokkal jobb a lakossággal
és a médiumokkal való kommunikáció, nagyobb figyelmet fordítunk a tájékoztatásra,

Mi várható még a megyei választási kampányban?

Muzsla valójában két részre szakadt?

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy hamarosan megyei választások elé nézünk, érdeklődve figyeltük, hogy ki és hogyan
akarja módszeresen lejáratni a jelölteket. Nyitra megye képviselő-testületének elnöki posztjára az egyik legesélyesebb
Farkas Iván, az MKP alelnöke, Muzsla polgármestere. Mivel
rajta kívül még legalább kilencen indulhatnak a posztért, várható volt, hogy elsősorban ő lesz a célpont. Az első támadás
a JOJ TV részéről érkezett, amely állítólagos túlárazott közbeszerzésről tudósított. Farkas Iván immár csaknem három
hete mindhiába vár a JOJ televízió sajtótörvény szellemében
megfogalmazott válaszára, s arra, hogy végre teret adjanak a
helyreigazításának.
Eközben Muzslán és a község tervek közül elsőként a községi
határain túl is egyre többen hivatal épülete energetikai hahangoztatják: politikai színeze- tékonyságának növelését célzó
tű támadásról van szó, hiszen a projekthez a környezetvédelmi
szóban forgó uniós támogatás- operatív program pályázati kiból az Érsekújvári járásban ta- írása alapján szerez anyagi tálálható községben még egyet- mogatást.
len eurót sem költöttek el, szó – Megkerestük a Drapák által
sincs csalásról. Az eset pikan- kezdeményezett projekttervetériája, hogy sok helyi lakos zet szerzőjét, aki élt a szerzői
felismerte a JOJ TV adásában jogával, és alacsony összegért
eltorzított hangon nyilatkozó a műszaki paraméterekre vokorábbi helyi közéleti szerep- natkozó újabb, a régebbieknél
sokkal szigorúbb jogszabályok
lőt...
A Most-Híd vegyes párthoz szerint aktualizálta korábbi
közeli hazai magyar hírportá- tervdokumentációját, amelyet
lok által rágalomössztűz alá 2016 februárjában nyújtottunk
vont muzslai polgármester be a hatóságoknak. A pályázati
elődjétől, Drapák Károly pol- feltételek szerint már a pályázat
gármestertől örökölte a nagy leadásakor meg kellett hirdetni
port kavart projektet. – A vo- a közbeszerzést. Nagy hordnatkozó projekt a muzslai kö- erejű és költségvetésű pályázségi hivatal energetikai haté- zatról lévén szó, nem várható
konyságának növelését, azaz a el az, hogy a kisebb községi
fűtési rendszer és a kazán kor- hivatalok is rendelkezzenek a
szerűsítését, valamint az épület közbeszerzési menedzsmentet
homlokzatának és tetőszerke- végző, hozzáértő szakembezetének a hőszigetelését tűzte rekkel, ezért a kiválasztást köki célul. Az előző polgármester vetően egy jogosítvánnyal bíró
2009 és 2012 között hasonló szakmai vállalat szolgáltatásait
projekttervezetet dolgoztatott vettük igénybe. Egy másik páki a helyi óvoda, kultúrház és lyázat útján kiválasztott továbközségi hivatal épületére vo- bi szervezet pedig vállalta a
natkozólag is. Mivel a három projektmenedzsmentet. Tavaly
projekt közül egyik sem része- augusztusban a közbeszerzést
sült anyagi támogatásban, azok megnyert cég a tervezett költa szükséges pályázati pénzek ségvetéssel együtt benyújtotta
hiányában nem valósulhattak jóváhagyásra a községi hivatameg – tájékoztatta lapunkat az lunkba a vonatkozó szerződést.
A szerződést és a hozzá tartozó
ügyről Farkas Iván.
Miután Farkast 2014-ben költségvetést 2016. augusztus
megválasztották Muzsla pol- 15-én megszavazta a helyi öngármesterévé, a helyi önkor- kormányzat, s az megtalálható a
mányzat eldöntötte: az említett Közbeszerzési Hivatal honlap-

V. Lehár Nyár
Július 30-án a Klapka téren folytatódik a komáromi V.
Lehár Nyár programsorozata. Ezúttal a Pataky Béla vezette Atlantic zenekar várja a hazai magyar és világslágerek kedvelőit a Klapka térre.

ján. Mivel önkormányzatunk
azt hagyta jóvá, egyedül azt
tartjuk mérvadónak – magyarázta Muzsla polgármestere.
Mivel az operatív program irányító hatósága, azaz a környezetvédelmi minisztérium és az
állami fennhatóságú Szlovák
Energetikai Innovációs Ügynökség még mindig ellenőrzi
a hosszadalmas közbeszerzési
folyamatot, ezért a projekt kivitelezése még el sem kezdődhetett, vagyis eddig egyetlen
eurót sem költhettek el. – Ezzel
a folyamattal párhuzamosan
azonban a kiválasztott projektmenedzser a költségvetés
egyes paramétereit feltöltötte
az egyik struktúrából a másikba, azaz az állami irányító
hatóság honlapjára, s közben
az előzetes költségvetésbe
vélhetően téves adatok is becsúszhattak. Hangsúlyoznám:
az nem a községi hivatalunk
vétke, hiszen az adatfeltöltést
nem mi végeztük – tette hozzá
a polgármester.
Az adatelírás során a községi
hivatal hőszigetelésével kapcsolatban a szerződések központi nyilvántartásában megjelent a vitát kiváltó túl magas
fuvarköltség: a Szenc melletti
Horvátgurab és Muzsla közötti
alig 250 kilométeres útszakasz
esetében oda-vissza összesen
70 ezer eurót meghaladó szállítási költséget tüntettek fel a
helyes tételnek számító 2 215
euró helyett. Erről értesülve – a
nevük közlésének mellőzését
kérő falubeliek szerint – valószínűleg Farkas egyik előző
politikai vetélytársa jelentette
az állítólagos korrupciógyanús
ügyet a JOJ TV-nek, amely három héttel ezelőtt tudósított is
az esetről.
– Sajnálatos, hogy a JOJ TV riportere csak az előzetes, vagyis
a helyi önkormányzat által jóvá
nem hagyott költségvetést nézte át, ám a nyertes pályázó szerződésével kapcsolatos, tehát a

Közbeszerzési Hivatal honlapján megtekinthető irányadó,
önkormányzatunk által jóváhagyott költségvetés iránt nem
mutatott érdeklődést. Tehát
abban hibázott, hogy az utóbbit
szándékosan, vagy sem, de teljesen figyelmen kívül hagyta.
Ezért a JOJ TV-től helyreigazítási lehetőséget kértem: a tényeket szerettem volna tudatni
a nézőkkel is. Sajnálatos, hogy
az eltelt egy hét alatt semmiféle választ nem kaptam és az
is sajnálatos, hogy a kutakodó
polgárok először nem a községi hivatalban, vagy a község
főellenőrével vitatták meg panaszukat, hanem egyenesen az
országos médiához rohantak –
áll értetlenül a történtek előtt a
sajtóban csalással, korrupcióval
gyanúsított polgármester, aki
közösségi oldalán is közzétette
a vonatkozó dokumentumokat.
A túlárazott fuvardíjról szóló hír
tehát nem igaz, az önkormányzat saját döntése értelmében jár
majd el. Amikor az illetékes
hatóság befejezi a kivitelezési
munkálatok közbeszerzésének
ellenőrzését, a képviselők által
megszavazott költségvetés kerül bele az irányító hatóságnál
lévő, kivitelezésről szóló szerződésbe, tehát az előzetes költségvetést felülírja. Egyértelmű,
hogy nem a 70 ezer eurós tétel
a mérvadó!
Farkas Iván rosszindulatú vá
daskodásnak tartja a véletlenszerű adatelírás állítólagos
csalási kísérletté történő felfúvását. „Mint mondtam, a beígért támogatásból eddig még
egyetlen eurót sem költhettünk
el. – Polgármesterként és megyei képviselőként is mindig
a közérdekeket tartottam és
tartom ma is szem előtt. Felettébb sajnálatos, ha már a kezdet kezdetén a megyeelnök- és
képviselőjelöltek lejáratására,
felesleges feszültségkeltésre
összpontosít a választási kampány” – mondta Farkas Iván.

amivel a cégről kialakult eddigi közvéleményt szeretnénk
megváltoztatni. Ilyen volt az,
amikor a helyes ivóvízgazdálkodásra hívtuk fel a figyelmet,
vagy amikor a környezetvéde-

hálózatnak és felkészüljünk a
sok helyütt már lassan elavuló
víz- és szennyvízvezetékek felújítására.
• A komáromiak körében
nagy sikert aratott a hőségben friss vizet
biztosító lajtoskocsi, illetve
a Nádor utcai
párakapu...
– Ez is a szemléletváltásnak
köszönhető. A
KOMVaK egy
olyan
városi
cég, amelynek
elsősorban a lakosság igényeit
kell kiszolgálnia,
emellett
Jólesik az üdítő víz a forró parkolóban
pedig
egyéb,
lemmel összhangban a csator- kiegészítő szolgáltatásokat is
názási szolgáltatás feltételeiről kell biztosítania. Hozzánk is
szóltunk.
érkeztek olyan telefonhívások,
• Újdonság az elektronikus amelyben megköszönték, hogy
számlázás is… – Ez minden- a szaharai hőségben egyfajta
képpen a fogyasztók érdekeit oázisként találtak az ivókutakszolgálja, hiszen felesleges ra, a Lidl parkolójában a lajtoskiadásoktól kíméli meg őket. kocsira, illetve felüdülhettek a
Nem titok az sem, hogy a cég- párakapu alatt. Én továbbra is
nek sikerül az adminisztrációs az ilyen jellegű együttműköfeladatokat csökkentenie, s dést tartom az egyik legfontoezáltal lépést tarthatunk nap- sabb feladatnak.
jaink irányvonalával. Igaz, ez * Köszönjük a tájékoztatást.
nem csupán a komáromiakat érinti,
hanem a környező
települések lakóit
is, mert cégünk regionális feladatokat
lát el.
• Az elkövetkező
időszak
feladatai? – Szeretném,
ha cégünk elsősor
ban alapfeladataira
összpontosítaná a
figyelmét. Ez alatt
azt értem, el kell érnünk, hogy Komárom minden lakosa
csatlakozzon rá az
ivóvízvezetékre,
teljes lefedettsége Párakapu a Nádor utcában
Jakab István felvételei
legyen a szennyvíz-

Komárom város

pályázatot hirdet
városi rendőri poszt betöltésére.

A szükséges okmányok:
* felvételi kérvény,
* szakmai önéletrajz,
* erkölcsi bizonyítvány (odpis z registra
trestov),
* érettségi bizonyítvány hitelesített másolata,
* a személyi adatok feldolgozását engedélyező okmány – a nyomtatvány a városi rendőrségen kérhető ki (súhlas so spracovaním osobných
údajov)
* e-mail cím és telefonszám megadása
Felvételi feltételek:
* 21 év feletti életkor
* középfokú végzettség – érettségi bizonyítvány
* fedhetetlenség (erkölcsi bizonyítvány),
* testi, lelki és szellemi alkalmasság
* az államnyelv ismerete
PC használat és egyéb nyelvek ismerete előnyt jelent.
A kérvényt a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb
2017. augusztus 1-jén, 15 óráig kérjük leadni a városi hivatal
iktatójában (Klapka tér 1.), vagy a városi rendőrség ügyeletén (Vár út 3692.). A borítékra írják rá „Výberové konanie –
Mestská polícia”.
A feltételeknek megfelelt jelentkezők
legkésőbb hét nappal a szóbeli felvételi meghallgatás előtt
értesítést kapnak.
A pályázat feltételezett ideje 2017. augusztus 11.
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Tragédia Komáromfüssön

Múlt héten hétfőn, a kora esti órákban rokona talált rá
komáromfüssi családi házánál a 75 éves B. Józsefre, akinek a teste lángokban állt. A kihívott készenléti rohamkocsin dolgozó orvosnő nem zárta ki az idegenkezűséget,
ezért törvényszéki boncolást rendelt el. A helyszínelők az

udvar hátsó részében egy házilag készített pálinkafőzőt
találtak. Egyelőre nem kizárt annak lehetősége sem, hogy
az idős férfira rádőlt a már lefőzött alkohol és az lobbant
lángra.

Folytatódik Komáromban
a baby-bumm

2017 első felévében a komáromi kórház szülészetén 474
kisbaba született, 29 babával több, mint a 2016-os év első
felében. Az adott időszakban idén a fiúk voltak többségben, ugyanis 254 kisfiú született, míg az újszülött kislányok
száma 220 volt.
– A leggyakoribb lánynevek, tavaly 13 ikerpár is született.
amelyeket a szülők adtak A komáromi kórház szülészegyermekeiknek, a Hana, So- ti osztálya Nyitra megye legfia, Zsófia és Emma voltak. A jobbjának számít, és elnyerte
fiúnevek közül a legtöbb szülő a szoptatást támogató munkaaz Olivér, Sebastián, Benja- hely címet is. A szülészeti oszmín és Noel keresztnevet vá- tályon a megyében 2001-ben
lasztotta – tájékoztatott Bak elsőként vezették be az „apás”
Elvíra, a komáromi kórház új- szüléseket.
szülött osztályának főnővére, Tavaly év elején 75 ezer euró
majd hozzáfűzte: – Ritkább, beruházást hajtottak végre
különlegesebb fiúnevek közül az osztályon, és igazodva az

az Erazmust és a Zénót, míg a
lányneveknél pedig a Mirellát
és Tamiát említeném meg.
Az egészségügyi alkalmazottak a múlt évben összesen 983 kisbabát segítettek
a világra, ebből 500 lányt és
483 fiút, így az újszülöttek
száma a 2015-ös évhez képest 90 babával nőtt. Érdekesség, hogy Komáromban

igényekhez 4 új, átlagon felül
felszerelt szobát alakítottak
ki. 16 rooming-in típusú férőhelyük van, ahol az újszülöttek egész nap együtt vannak
az anyukákkal. További 15
ágyat a veszélyeztetett terhes
kismamák és a nőgyógyászati
problémákkal küzdők számára
tartanak fenn.
-agel-

A 2017-es KULTIVÁL – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál – házigazdája a dunaszerdahelyi székhelyű
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet. A rendezvény fő célja,
hogy erősödjenek a határon túli és anyaországi kreatív, tenni akaró fiatalok kapcsolatai. Ahhoz, hogy egy háromnapos
ifjúsági kulturális fesztivál jól működjön, és ezáltal komoly
szellemi hozadékkal térhessenek haza a résztvevők, valamint,
hogy a tágabb közösségnek is élmény legyen az együttlétünk,
fontos a nyitottság, a kíváncsiság, alkalmazkodókészség és a
jókedv.
PROGRAM:
Augusztus 11-én, pénteken: 13:00 – A csoportok érkezése, regisztráció * 15:30 – „Dunaszerdahelyi séta” idegenvezetéssel
/ főzés kezdete (gázon) * 17:00 – Megnyitó, fotókiállítással,
sajtótájékoztatóval * 18:00 – Kultivál_on: minden régió bemutatkozik egy produkcióval * 19:00 – Rendhagyó irodalomóra – KMTG – a Művelődési Intézetben * „Zene, az kell!”
– Farkaš Mária növendékeinek koncertje (VMK előtti színpad) * 20:00 – GASZTROVIZÁCIÓ (közös vacsora) * 21:00
– Koncert, majd örömzenélés / táncház.
Augusztus 12-én, szombaton: 9:30 – 12:00 Kirándulás Nagymegyerre * 15:00 – Rendhagyó irodalomóra KMTG + Kézműveskedés a Művelődési Intézetben * 16:00 – 18:00 A csoportok
által hozott művészeti produkciók közös programja 2 helyszínen (Művelődési Intézet – színpadi produkciók, Vámbéry tér –
utcazenélés) * 20:00 – Koncertek (Művelődési Intézet) * 22:00
– Kultivál_off – közös „jam”-elés (Művelődési Intézet).
Augusztus 13., vasárnap: 7:30 – 9:00 – közösségi program.

(Befejezés az előző számból)
A komáromi hidak története önmagában
megérdemelne egy külön kötetet, talán
ezt is megírja valamikor valaki. Most
helyszűkében csak a leglényegesebb adatokra szorítkozunk. Korabeli feljegyzések szerint az első komáromi hajóhidat
1589-ben építették. Hadihídként tulajdonképpen az Öregvárat kötötte össze a
mai Csillag erőd helyén emelt hídfővel,
a Szent Péter-palánkkal. Ezt a hidat a
török vész idején felégették, nehogy az
ellenség kezébe kerüljön. Az 1592-es
török ostromot ábrázoló metszeteken látható az a törökök által felépített hadihíd,
amelyet feljebb, a sziget térségében építettek a törökök, hogy átszállíthassák az
északi partra az ember- és hadianyagot. A
későbbi hajóhidak, kompok tulajdonképpen ezt a „nyomvonalat” követték. A 18-

19. században hajóhídon és gyorsjáratú
komppal, ún. repülőhíddal kelhettek át
a túlsó partra az emberek, akiknek ros�szabb esetben a rendelkezésükre álltak
a révészek csónakjaikkal, illetve télvíz
idején, amikor befagyott a folyó, a megfelelő szélességű sávban eltakarított hó
és a szalmával felszórt jég is megtette.
A Vág-Dunán és a szigetet elválasztó
Duna-ágon a 19. században ún. jármos
fahídon bonyolódott a közlekedés. Ezeket a város építtette és a nagy-dunai
(Komáromban akkor még „győri Dunának” mondták) hajóhíddal egyetemben
rendszerint magánvállalkozók bérelték.
Tudnivaló, hogy egykor az átkelés nem
volt ingyenes, a polgároknak hídvámot
kellett fizetniük. De így volt ez a később
felépített nagy-dunai vashíd átadása
után is, ám a hídvámot később eltörölték. A nagy-dunai vashíd (csak később kezdték el Erzsébet-hídnak
nevezni) tervezője a kiváló magyar
mérnök, Feketeházy János (18421927) volt, és sok egyéb mellett
ugyancsak ő tervezte a párkányi
Mária Valéria-hidat is. Az Erzsébethíd átadására 1892-ben került sor,
és 1898-ban a Duna-ágon (a komáromiak számára: Kis-Duna) lévő
fahidat is felváltotta a vashíd, amelyet a múlt század hatvanas éveinek
elején nagy sebbel-lobbal lebontottak, hogy a hajógyárban épült hajók
zavartalanul kiúszhassanak a Dunára. Az új hídra azonban meglehetősen sokáig kellett várniuk a komáromiaknak, akiknek addig is be
kellett érniük egy komppal. Végül
1968-ban elkészült az ún. csapóhíd,
amely – sajnos – a többi komáromi híddal egyetemben napjainkban
már gyengélkedik, a néhány évvel
ezelőtti „ráncfelvarrás” csak rövid
távra oldotta meg a terhelhetőségi
problémákat. De ugyanezt elmondhatnánk akár az ötvenes évek derekán a Doprastav vállalat által épített
vág-dunai vasbetonhídról is (1955),
amely egy fahíd, később egy, a németek által felrobbantott vasszerkezetű híd (1913), majd egy ideiglenes katonai hídszerkezet helyén
áll, amely 1950-ben leégett. A múlt
század hatvanas éveiben betemetett
úgynevezett Kis-Vágon is volt egy
vashíd a mai vasbetonhíd előterében,
amelyet lebontottak. A vág-dunai
vasúti hídon 1910. május 4-én indult
meg a forgalom, ennek az egyik szelvényét is felrobbantották a visszavonuló németek, majd a háború után ez
a „foghíjat” pótolták. Az ugyancsak
megrongált nagy-dunai vasúti hídon
1954. január 1-jén indult meg újra a
vasúti forgalom.
Tulajdonképpen örülnünk kellene,
hogy belátható időn belül elkészül
az új komáromi nagy-dunai közúti
híd is, a hozzá vezető út már épül
is. Öröm az örömben, hogy a hidat
építtetők a vasúti híd feletti szakaszt

választották a folyó áthidalására, s így
még nem lesz megoldva az Érsekújvár
felől közeledő forgalom, mert a régi híd
terhelhetősége és áteresztőképessége korlátolt, arról nem is szólva, hogy a városon
keresztül bonyolódna le az átmenő közúti
forgalom. Így minden bizonnyal a VágDunát is át kell majd hidalni, s ez egy híd
helyett kettőt jelent. Minderre nem lett
volna szükség, amennyiben Harcsás térségében épült volna meg az új Duna-híd.
Megint „okos” emberek döntöttek egy új
híd helyéről...
Jobbra fentről: magyar hidászok gyakorlata a vág-dunai híd térségében,
épül a vág-dunai híd (1909), 1954-ben
áthalad az első gőzmozdony a felújított
nagy-dunai vasúti hídon, a vág-dunai
vashíd ma már csak emlék... * Balra
fentről: az egykori vág-dunai közúti
híd két ábrázolása, elődjét, a fahidat
gyakran elsodorta a jeges ár, a szigetre
vezető fahíd.
NÉMETH ISTVÁN
(Fotók: a szerző és archívuma)
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Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?

Augusztus elején a kapor
mellett spenót is vethető, téli
retekkel együtt, sőt a hónap
közepén sóskát is vethetünk
még. Augusztus utolsó tíz
napjában az áttelelő saláta vetése időszerű. Ily módon folyamatossá és teljessé válhat
a zöldségtermények kiskerti
előállítása.
Veteményezésre a díszkert –
mint helyválasztás – kedvezőtlen. Kivételt képeznek a
díszkerti rész határolására ötletesen elhelyezett zöldségnövények, mint pl. a több évig
tartható rebarbara és torma,
valamint a kerti zsázsa. A levélpetrezselyem egészen augusztus közepéig vethető, de
minél később kerül sor a vetésére, annál kevesebb termésre
lehet számítani. Egyelni nem
szükséges, hiszen ez esetben
nem a gyökérfejlettség elérése
a fő szempont. Gyors fejlődése miatt szívesen termesztik
a kiskerttulajdonosok a madársalátának is nevezett mezei salátát. A fejes salátához
hasonló, jó ízű endíviasalátát
is érdemes másodnövényként
termeszteni. Rendkívül jól terem a zöldborsó, saláta, spenót, retek és a korai burgonya,
de káposztafélék után is. Nyár
végi letermése után sárgarépa
és hagyma is követheti még
utónövényként.
A veteményeskerti utak kialakítása csak a legszükségesebb mértékű legyen.
Elegendő csupán a négyszög
alakú ágyások egyik oldalán utat képezni. Ha pedig a
veteményezett zöldségfélék
nagyobb sortávolságot igé-

nyelnek, ez elegendő lehet elválasztásukra is.
Faalji területhasznosítás csak
a gyengébb termés tudomásul vételével lehetséges, különösen a gyümölcsfák alatti
árnyékosabb
területrészek
esetében. Félárnyékban még
kielégítően jól termeszthetők
a petrezselyem, a zöldbab,
a téli sarjadékhagyma, valamint a saláta, a spenót és a
sóska is. Igazán bő termést
azonban csak a
tápanyaggal jól
ellátott, napsütötte és jól öntözhető területen adnak.
A
fejtrágyázás vagyis a
nitrogénnek a
tenyészi dőben
több részletben
történő adagolása az egyik
leghatékonyabb
táplálási módja
a növényeknek. Fontos megjegyezni itt is, hogy ez a művelet utoljára az utolsó szedés
előtt egy hónappal esedékes
a biológiai kertészkedés és a
környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével.
Az esedékes műtrágyaadagokat nemcsak kiszórni lehet, hanem a jobb és gyorsabb hasznosulás érdekében
0,2%-osnál nem töményebb
oldat formájában a sorok közé
öntözni. Mivel egyes nitrogénműtrágyák különösen perzselhetnek, ezért ügyeljünk,
hogy a növények lombfelületére, illetve leveleire ne jus-

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

Kétértelmű vallomás
son, vagy ha mégis rákerült,
felülről porlasztott vízsugárral
öntözve azonnal le kell mosni.
A permetező öntözés frissítő hatású lehet a meleg nyári
napokon, amikor a növény felületének lehűtésével az életfolyamatok újra megfelelővé
válnak. Tévhit az öntözéssel
kapcsolatban az a nézet, miszerint a meleg déli, napfényes órákban az öntözővíz
megperzselné,
leforrázná a növényeket. Legfeljebb a gyors
felszáradás után
cseppek formájában visszamaradó víz idézhet
elő némi foltszerű képződményt
a levelek felületén. Igaz, az esti
öntözés célszerűbb és előnyösebb a növények
számára, mivel
az ilyenkor kijuttatott víz reggelre, illetve a
délelőtti órákig jól beszívódik
a talajba, ez pedig csökkenti
a felesleges párolgás vízveszteségét. Egészében véve az
öntözővíz adagolásának az
alapja az legyen, hogy következtében a zöldségnövények
talajának 30-35 cm mélyen
kell átáznia. Ha pedig a talaj
állapota nem teszi lehetővé a
szükséges vízmennyiség egyszerre történő kijuttatását, akkor azt több részletben, kisebb
adagokban, néhány órás szünet közbeiktatásával célszerű
megoldani.
-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.) Személyes kapcsolatai
próbatételnek lehetnek kitéve ezen a héten. Csak azok a kapcsolatok fognak túlélni és megerősödni, amelyek igazán értékesek,
teremtőek. Ne adja fel azonban egyiket sem idejekorán, amíg
teljesen meg nem győződött róla, hogy valóban nincs már helye
az életében.
HALAK (február 21. – március 20.) Türelmetlen ezen a héten
mindenféle vélt vagy valós kötelezettségével szemben, ezért
akár kapcsolatait is veszélyezteti. Szabadságvágya nagyon felerősödik és mindenképpen élni is akar lehetőségeivel. Nagyon
sok pozitív változást hozhat az életébe ez az időszak, ha nem
öncélúan éli meg.
KOS (március 21 – április 20.) Ezen a héten egyszerűen nem
akar tudomást venni egy megoldandó problémáról, mert nem találja a megoldást. Kedvesét ez persze elbizonytalanítja, különösen ha érzelmi kérdésekre reagál így. Neki arra lenne szüksége,
hogy most mindent aprólékosan megbeszéljenek, megtárgyaljanak és érezze az iránta megnyilvánuló bizalmat.
BIKA (április 21. – május 20.) Úgy érezheti ezen a héten, hogy
visszafogják, pedig különben szárnyalna. Ez annyira zavarhatja, hogy akár komoly változtatásokat is eszközöl. Talán azt
még nem is tudja, merre akar tovább haladni, de azt biztosan
érzi, hogy nem maradhat minden a régiben.

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

Szőke nő az Andrássy úton beugrik egy ott
álló taxiba:
– Az Andrássy útra, legyen szíves!
– Már ott vagyunk hölgyem!
– Hűűű! Ilyen gyorsan? Mennyivel tartozom?
– Semmivel!
– Hűűű, de olcsó!
A „vegetáriánus” egy ősi indián szó.
Jelentése: „rossz vadász”.
Alváshoz készülődik a család. A gyerekszobában a kislány megkérdezi a mesekönyvet
lapozgató anyukájától:
– Minden mese úgy kezdődik, hogy „egyszer
volt, hol nem volt?”
– Nem, édesem, van ami így kezdődik: „Drágám, ma este megint túlóráznom kell!”
Iszonyúan rossz az idő, dörög az ég, villámlik.
Kopogtatnak a bejárati ajtón, a férj ajtót
nyit, és látja, hogy az anyósa áll az ajtóban.
– Anyuka mit keres itt ebben a rossz időben, miért nem megy haza?

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Mostanában elhanyagolta
barátait és mindent kedvesétől szeretne megkapni. Tartsa
a kapcsolatot barátaival is, legalább annyiban, hogy néha
felhívja őket telefonon, vagy beülnek valahová beszélgetni
egyet. Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy felfrissítse régi
kapcsolatait.
RÁK (június 22. – július 22.) Több bolygó hatását is érezhetik most a Rák jegy szülöttei. Emiatt összezavarodottnak,
irányvesztettnek érezhetik magukat, legalábbis, amíg hozzászoknak az ellentmondásos energiákhoz. Ilyenkor nem
tehetnek mást, mint megpróbálják megkeresni a változatlan
alapokat és kivárják a nehéz időszak végét.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha párkapcsolatát vagy egyéb személyes kapcsolatát illetően kétségei
vannak vagy voltak, ezen a héten kiderítheti, volt-e alapja
ezeknek. Előfordulhat, hogy nem is önnek kell meghoznia
a döntést, hanem a külső körülmények szólnak közbe és így
csak elfogadnia kell az eredményt.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Előtérbe kerül ezen
a héten személyiségének idealista aspektusa. Hajlamos lesz
belső világa, lelki élete és a misztika felé fordulni. Olyan
dolgokat keres most, amelyeket régóta nem talált meg a
külvilágban, és amelyeknek mégis égető szükségét érzi. Ne
elégedjen meg félmegoldásokkal!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha le akarja csendesíteni párja indulatait, legjobb, ha hízeleg neki, ugyanis most
minden problémája önbizalomhiányból táplálkozik. Ennek
részben ön is az oka, hiszen mostanában annyira magától értetődőnek tekintette, hogy ott van ön mellett. Ideje, hogy harcoljon érte.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A jelenlegi bolygóállások óriási energiával töltik fel önt. Bármit képes most
megszerezni, ha igazán vágyik rá. Arra azért figyeljen oda,
hogy ha csak önmagával foglalkozik, a barátai elfordulhatnak öntől. Gondolja végig, nem sérti-e valaki más érdekeit,
mielőtt cselekszik.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szerencsés időszak
következik a munkájában és a pénzügyeiben. Végre sikerül
olyan munkahelyet találnia, ahol a keresetéből kényelmesen
megélhet. Tehetségét és szakértelmét kezdetben talán nem értékelik, de hamarosan nyilvánvalóvá válik majd, mennyire nélkülözhetetlen is ön.
BAK (december 22. – január 20.) Öntől szokatlan módon, bizonyos emberekkel szemben nehezen tudja kezelni haragját. Járjon utána, mi az igazi oka indulatainak, akkor meg tudja majd
fékezni. Segíthet, ha direkt olyan tevékenységekbe fog, amelyek
odafigyelést, önuralmat igényelnek. Előfordulhat, hogy kényes
helyzetbe hozza magát, amikor nem képes a „fékbehúzásra”.
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Horgászbotok WALDEK
javítása
43, 00 eurótól
Komáromban: 35, 00 eurótól

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

Beltéri ajtók már

ajtók
0950 591 112 PVC
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
* Nyugdíjas özvegyember
garzonlakást keres
Komáromban.
Tel.: 0915 581 884.

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 29-től augusztus 4-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, 12.35 Csoportban marad (amer.),
13.05
Doktor
House
(amer.), 14.05 Karate kölyök (amer.), 16.50 Megtört
szívek (török), 18.00 Tények, 18.55 Túl a sövényen
(amer.), 19.00 Mr. Popper
pingvinjei (amer.), 21.00
Cowboyok és űrlények
(amer.), 23.35 Balfácán
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.40
Eg y rém moder n család
(amer.), 13.35 Tövismad ara 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), 21.05 Beépítet t
szépség 2 (amer.), 23.30
Szemtől szemben (amer.),
3.00 Gyilkos elmék (amer.kanadai)

RTL II

12.30
Anyák
gyöngye
(amer.), 12.55 Hölgy aranyban (amer.-angol), 15.00 A
gyanú árnyékában, 19.00 A
gyanú árnyékában, 20.00 A
kód (amer.), 22.00 Forráskód (amer.-kanadai), 23.45
CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.35 Sherlock, a jak,
12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos ut azása a vadludak kal, 14.05
Digby,
a
tinisárkány,
15.00 Peppa malac, 17.05
Jake és Sohaország kaló zai, 19.45 Eperke és barát ai, 20.15 Eg yszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vag yok it t!, 22.40 A z
A my
Winehouse-sz tor i,
1.50 Fűbenjáró bű n (angol)

Duna tv

10. 50 Fo r m a -1, 12 .10 A
v i l á gö r ö k s é g
kincsei,
13.0 0 Távol - K el e t , 15.0 5
É n v a g yo k Je r o m o s (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 2
(a m e r.), 2 2 . 2 0 Id ő z ít e t t
bomba

Duna World

11.25 Cí m zet t ismeretlen
(mag ya r), 14.10 Bol hapia c, 16.05 Balaton i nyá r,
17.45 OT P Ba n k Liga ,
22.30 Ni ncs keg yelem
(mag ya r), 23.45 O pe r a
Café

Pozsony 1

12.10
Mint
a
delfin
(olasz), 14.15 A szerelemhez sosincs késő (amer.),
15.50 Szlovákia leg-faluja, 16.50 A test titkai,
17.55
Főzzünk,
18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.25 A test
titkai, 21.15 Talkshow,
22.10 A szerelem árnyékai
(olasz), 23.35 Mint a delfin (olasz)

Pozsony 2

11.30 Tudományos magazin, 14.00 Farmereknek,
14.25 A kölcsönkapott
bolygó, 15.45 Visszatérések és találkozások, 18.15
Labdarúgás, 19.20 Esti
mese, 22.10 A híd (dánsvéd), 23.10 A II. világháború, 0.10 Le Havre
(francia-német)

Markíza tv

12.20 Két hét múlva örökké (amer.), 14.20 Nászfrász
(amer.), 16.10 Babovřesky
3 (cseh), 18.20 Így mulat
az elit, 19.00 Híradó, 20.30
Ilyen a for mám (amer.),
22.40 Elhajlási engedély
(amer.)

JOJ TV

11.50 A csábítás elmélete
(amer.), 13.50 Az éhezők
viadala (amer.), 16.50 Találd ki a koromat, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Neveletlen
hercegnő
2
(amer.), 23.10 Képszakadás
(amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 7.0 0
Mesék , 12.55 Gy il kos so rok (a mer.), 14.0 0 Doktor House (a mer.), 15.0 0
A n n ie (a mer.), 17.25 R ipost, 18.0 0 Tények , 18.55
A mer i kai t a xi (a mer.),
21.0 0 Men nyei k i rályság
(a mer.-a ngol), 0.05 A n na
K a ren i na (a mer.), 2.10
Ha z udj, ha t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.50
A Muzsikatévé bemutatja, 11.25 Életmód kalauz,
13.30 Beépített szépség 2
(amer.), 16.05 Szabadítsátok
ki Willyt! 3 (amer.-francia),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 A titánok
haragja (amer.), 21.55 Az
éhezők viadala (amer.), 1.05
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

11.05
Hölgy
aranyban
(amer.-angol), 13.10 Segítség, bajban vagyok!,
18.10 Nicsak, ki beszél
most! (amer.), 20.00 Tammy (amer.), 22.00 CSI:
A helyszínelők (amer.),
23.00 Tammy (amer.), 0.50
Egy szőkénél jobb a kettő
(amer.)

M2

12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.05 Jack és
Sohaország kalózai, 17.30
Aladdin, 18.15 Hahó, Öcsi!
(magyar), 19.45 Eperke és
barátai, 20.15 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.05 Film klub (amer.),
21.10 Az eastwicki boszorkányok (amer.)

Duna tv

12.50 Í zőr zők , 13.45 El rabolt szív (a mer.), 15.20 Fiú
vag y lá ny (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 Repülők , vonatok ,
autók (a mer.), 21.10 A
keresz t apa (a mer.), 0.10
Megőr jít a csaj (a mer.)

Duna World

11.35 Lila a k á c (mag ya r),
13.40 Refor má ció hét ről
hét re, 13.50 Bol hapia c,
14.20 Csalá d-ba r át , 17.15
Ö t kont i nen s, 15.50 Balaton i nyá r, 17.45 OT P
Ba n k Liga , 21.35 O n
t he Spot , 22.35 133 nap,
23.35 Ha ng v il la

Pozsony 1

13.35
Poi rot
(a ngol),
15.20 Embe r a h ídon
(szlová k), 16.35 I lyenek
volt u n k , 17.40 Menjü n k a
ke r tbe!, 18.15 A konyhá m
t it k a , 20.25 Soha nem
késő (ola sz), 23.35 Poi rot
(a ngol)

Pozsony 2

13.30 Visszat é rés a sz ínészlegend á k hoz ,
15.15
Dok u ment u m f il m , 17.30
K icsit má ské pp, 18.30
Est i mese, 20.0 0 H í ra dó, 20.10 Megszál lot t a k
(orosz), 21.20 Vé res t rón
( japá n), 23.15 Tör zsvendég (a me r.)

Markíza tv

10.10 Nászfrász (amer.),
11.50 Ilyen a formám
(amer.), 14.00 Én, a kém
(amer.), 15.50 Felvég, alvég, 17.05 Niké, 17.50 Felvég, alvég, 19.00 Híradó,
20.30 A bosszú (amer.),
22.35 A legjobb bérgyilkos
(amer.)

JOJ TV

8.10 A Simpson család
(amer.), 10.20 Tizenkettő
egy tucat (amer.), 12.20
Neveletlen hercegnő 2
(amer.), 14.50 Beépített
szépség (amer.), 16.50
Szuper nyaralók, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A katona 3 (amer.), 22.30 Abraham Lincoln: A vámpírvadász (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
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
Humorkoktél, 21.55 Argo 2
(magyar), 0.00 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
Humorkoktél, 21.55 Született
szobalányok (amer.), 22.55
Telenovella (amer.), 23.25
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 15.00 Éjjel-nappal Budapest, 16.15
Házasság első látásra, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
19.00 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal 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

12.00 Na végre, itt a nyár!,
13.15 A Meseerdő lakói,
13.30 Animália, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.20
Mesélj nekem!, 18.00 Szófia
hercegnő, 19.40 Ben és Holly
apró királysága, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.25 Én vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.)

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.15 Zorro (kolu mbiai), 15.05 A
vidék i dok tor (német),
15.55 A múlt ár nyékában
(szlovák), 17.00 Don Matteo (olasz), 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30 A heg yi dok tor (német- osz t rák), 20.25 Büszkeség és balítélet (angol),
21.25 Hawaii 5.0 (amer.),
22.15 Alpesi nyomozók
(osz t rák), 23.10 Eg y k ínai
viszont agságai
K ínában
(amer.)

Duna World

11.20 Nem élhetek muzsikaszó nélkül (magyar),
13.20 Ízőrzők, 13.55 Öt
kontinens, 14.25 Itthon
vagy!, 14.50 Roma magazin, 16.00 Család-barát,
17.00 Balatoni nyár, 19.00
Magyar rock, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég, föld, férf i,
nő

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, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Angéla
(amer.-ír), 22.40 Dr. Martin
(szlovák), 23.35 Profik (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.00
Japán ismeretlen csodái,
15.30 A vadon 60 gyilkosa,
17.45 Szervusz, Szlovákia!,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 A II. világhábor ú, 21.00 Queimada (francia-olasz), 22.50 Fargo
(amer.)

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
Felvég, alvég, 22.50 Atletiko Cvernofka (szlovák),
23.50 Mama (amer.)

JOJ TV

12.35 Geissenék, 15.00
Rendőrök akcióban (szlovák), 17.40 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.15
Paranormális
történetek,
0.15 Bostoni halottkémek
(amer.), 1.15 Graceland

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 15.00 Éjjel-nappal Budapest, 16.15
Házasság első látásra, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
19.00 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Én, a
kém (amer.), 0.00 Hostages
(amer.)

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 Ramsay,
a konyha ördöge, 20.30 Showder Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.00 Na végre, itt a nyár!,
15.00 Irány Dínóföld!, 15.35
Állatkert a hátizsákban,
16.10 Peppa malac, 17.30
Alvin és a mókusok (amer.),
18.00 Szófia hercegnő, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.10 Zorro (kolumbiai), 15.00 A vidéki doktor
(német), 15.50 A múlt árnyékában (szlovák), 16.55 Don
Matteo (olasz), 18.00 Híradó,
18.35 Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A hegyi
doktor (osztrák), 20.25 Csak
színház és más semmi (magyar), 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.35 Cédrusliget
(amer.-kanadai), 0.05 Büszkeség és balítélet (angol)

Duna World

11.40 Humorista a mennyországban (magyar), 14.45
Nemzetiségi
magazinok,
16.00 Család-barát válogatás, 17.00 Balatoni nyár,
19.00 Magyar rock, 20.00
Budavári
Palotakoncert,
21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.00
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!, 22.00 Az első ügyosztály esetei (cseh)

Pozsony 2

14.05 Animációs film, 15.30
A vadon 60 gyilkosa, 16.55
Ég és föld között, 17.45 Szia,
Szlovákia!, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Szlovák
történelem, 21.30 Vincent és
Theo (francia-angol), 23.45
Vaddisznók (amer.)

Markíza tv

8.45 Forr a bor, 12.00 NCIS:
A helyszínelők (amer.),
14.00 Cobra 11 (német),.
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni, 21.40
Forr a bor, 23.50 NCIS: A
helyszínelők (amer.)

JOJ TV

12.35 Geissenék, 15.00
Rendőrök akcióban (szlovák) 17.00 Hírek, 17.40 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Találd
ki a koromat, 23.40 Paranormális esetek (amer.),
0.45 Bostoni halottkémek
(amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók, 14.40 Családi titkok, 15.45 A sors útjai
(mexikói), 16.50 Fatmagül
(török), 18.00 Tények, 19.10
Pénzt vagy éveket!, 20.35
Humorkoktél, 21.55 Charlie
angyalai (amer.), 0.00 Hűtlen
vágyak (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 15.00 Éjjel-nappal Budapest, 16.15
Házasság első látásra, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
19.00 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55 Barátok közt, 21.30 Szulejmán
(török), 22.40 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 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.)

M2

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

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.15 Zorro, 15.00
A vidéki doktor (német),
15.50 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.55 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 Lopott képek (magyar)

Duna World

11.45 Űrtörténetek (magyar), 13.20 Magyar gazda,
14.40 Nemzetiségi műsorok, 16.00 Család-barát
válogatás, 17.00 Balatoni
nyár, 18.55 Magyar rock,
19.50 Legenda, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Ég,
föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.15 Julia Lescaut, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Profik (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Rosemary és Thyme, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Volt
egyszer egy vadnyugat
(amer.-olasz), 23.05 SaintMalo-i gyilkosságok (francia), 0.35 Profik (angol)

Pozsony 2

11.30 Mesék, 12.00 Élő panoráma, 13.00 A találmány,
15.35 A vadon 60 gyilkosa,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumf ilm, 21.40 Gyermekeim
(szlovák), 23.10 Fesztiválpercek, 23.25 Denevérek
(olasz)

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

8.30 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.35 Geissenék,
15.00 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), 23.10 Paranormális
esetek, 0.10 Bostoni halottkémek (amer.), 1.10 Graceland
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

PÉNTEK
M1

TV2

TV2

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Magánnyomozók,
14.40
Családi titkok, 15.45 A
sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.10 Pénzt vagy éveket!, 20.35 Humorkoktél,
21.55 A szultána (török),
0.10 Különvélemény (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 15.00 Éjjelnappal Budapest, 16.15 Házasság 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.), 0.00 A rejtély (amer.)

RTL II

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

M2

12.00 Na végre, itt a nyár!,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Animália, 14.30 A kis Amadeus, 15.10 Franklin, 17.30
Alvin és a mókusok, 18.00
Szófia hercegnő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 21.25 Én
vagyok itt! (brazil), 22.40
Odaát (amer.), 23.25 Az
A38 Hajón: Altarive

Duna tv

12.45 Főzz ü n k eg yszer űen, 14.00 Zor ro (kolu mbiai), 14.50 A vidék i dok tor
(német), 15.40 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00
Don Mat teo (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Rex felüg yelő
(német- osz t rák),
19.30 A heg yi dok tor (né met- osz t rák), 20.25 Tóth
János (mag yar), 20.55
Bölcsek kövére 2 (amer.),
22.50 K ilenc hónap (mag yar), 0.25 Híd a Kwai folyón (angol)

Duna World

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

Pozsony 1

12.20 Ju l ie L escaut , 13.55
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 ávlatból, 17.0 0 Rosema r y
és T hy me, 17.50 Pá rbaj,
19.0 0 H í r a dó, 20.25 Feg yver ne pperek
(a mer.-né met), 21.55 Cai n k apit á ny
(f r a ncia), 23.45 P rof i k
(a ngol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.05
Dokumentumfilm,
17.45
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.10
A holnap világa, 21.05 Út
a vadonba (amer.), 23.30
Majmok (olasz)

Markíza tv

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 Humorkoktél, 21.55
Az utolsó léghajlító (amer.),
0.00 Backstrom nyomozó
(amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Fókusz, 13.45 Szulejmán (török), 15.00 Éjjelnappal Budapest, 16.15 Házasság első látásra, 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55 Barátok közt, 21.35 Alkonyat
– Hajnalhasadás (amer.),
0.20 J. Edgar (amer.)

RTL II

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

M2

11.35 Na végre, itt a nyár!,
13.15 Meseerdő lakói, 13.30
Animália, 14.30 A kis Amadeus, 15.10 Franklin, 17.30
Alvin és a mókusok, 18.00
Szófia hercegnő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 21.25 Én
vagyok itt! (brazil), 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 A lipicai (magyar),
13.50 Ahonnan elindultam, 14.15 Zorro (spanyol),
15.05 A vidéki doktor (német), 15.50 A múlt árnyékában (szlovák), 16.55 Don
Matteo (olasz), 18.00 Híradó, 18.35 Rex felügyelő
(német-osztrák), 19.30 A
hegyi doktor (német-osztrák), 20.25 A nagy csobbanás (amer.), 22.21 Egy becsületbeli ügy (angol), 1.00
A szerelem diadala (olasz)

Duna World

11.10 Méz a kés hegyén
(magyar), 13.25 Rúzs és
selyem, 13.55 Rejtélyes
XX. század, 14.25 Esély,
15.25 Öt kontinens, 16.00
Család-barát
válogatás,
17.00 Balatoni nyár, 19.00
Magyar rock 20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35
Hacktion (magyar), 22.35
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 Rosemary és Thyme,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Szlovákia leg-faluja, 21.55
James Bond (amer.)

Pozsony 2

12.35
Nyá r i
gombá k ,
15.35 A vadon 60 g y ilkosa , 17.45 Szia , Szlovák ia!, 18.35 Mesék , 20.0 0
Hí radó, 20.10 Napóleon i
hábor ú k , 21.05 Asszony
a teljes idegösszeom lás
t úlold alá n (amer.), 22.40
Kut yá k (olasz)

Markíza tv

12.00 NCIS: A helyszíne lők (amer.), 14.00 Cobra
11 (német), 15.00 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 NCIS: A helyszíne lők (amer.)

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 Hogyan húzzuk ki a bálna
zápfogát (cseh), 22.15 Veszélyes rakomány (amer.),
2.00 Cobra 11 (német)

JOJ TV

JOJ TV

12.00 Híradó, 12.35 Geissenék, 15.00 Rendőrök
akcióban, 17.40 Tárgyalóterem, 19.0 0 K r i m i, 19.30
H í r a dó, 20.35 A jelszó
(showműsor), 21.30 Dr.
Csont (amer.), 23.35 Bostoni halottkémek (amer.),
0.35 Graceland

12.25 Az ördög jobb és bal
keze (amer.-olasz), 15.00
Rendőrök akcióban, 16.00
Viták (szlovák), 17.00 Híradó, 17.20 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Minden, amit szeretek, 22.10 Kameňák (cseh)
, 0.25 Max Pyne (amer.)

   7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július
29-én Márta, Flóra
július
30-án Judit
július
31-én Oszkár
augusztus
1-én Boglárka
augusztus
2-án Lehel
augusztus
3-án Hermina
augusztus
4-én Domonkos
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a prágai Stirber Dávid és Benešová Veronika, a komáromi Herdics Ján és Červenáková Erika, a komáromi Rizov Angel és Likerová Eva, a komáromi Petrov
Rajmund és Stirberová Mercedes
Gútán: a kisújfalusi Lőrincz Csaba és a gútai Szabó Erika.
Érsekújvárban: az érsekújvári Hamran Maroš és a komáromi Havetková Karolina, valamint a szentpéteri Holec Vilmos és az érsekújvári Verešová Anita.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Stojka Kristián,
Stojka Octávió és Lakatošová Vivien, a vágfarkasdi
Szalai Róza, a gadóci Poló Benjámin, az ifjúságfalvai
Kondéová Mira és Kozlok Vivien, a párkányi Hariš Botond
és Farkas Brúnó, az ebedi Pusztai Roland és Nágelová Veronika, az izsai Lebó Levente és Nagy Bálint, az érsekújvári Sedlár Filip és Plichtová Júlia, a búcsi Barber Nathaniel
Richard, a marcelházai Csóková Anikó, a komáromi Ormai
Boglárka Sára, Polóová Jázmin, Jančár Alex és Kovács Zoé.

A Dunatáj receptkönyvéből

Vasalt csirke
egyszerűen

Hozzávalók:
4 db csirke felsőcomb
3 ek szőlőmagolaj
ételízesítő ízlés szerint
őrölt fűszerkömény
(ízlés szerint)
2 gerezd fokhagyma
(ízlés szerint)
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
Elkészítése:
A csirkecombokat megmossuk, kifilézzük. Másnapig hűtőben,
bepácolva pihentetjük, de ha erre nincs idő, akár azonnal is süthető.
Egy serpenyőben felmelegítjük a szőlőmagolajat és amikor serceg, beleforgatjuk a csirkecombokat. A csirke tetejére helyezzük
a vizes lábast, majd időnként forgatjuk, hogy mindkét oldala jól
átsüljön. Körülbelül negyedóra elegendő a csirke belül puha, kívül ropogós állapotának eléréséhez.
A vasalt csirkecomb a legfinomabb balzsamecetes, joghurtos
zöldsalátával. Ehhez póréhagymát és tetszés szerinti zöldségeket
(ami a hűtőben van...) balzsamecettel meglocsolunk és natur joghurttal összekeverjük.

Citromos túrótorta
sütés nélkül
Hozzávalók:
24 cm-es tortaformához:
20 dkg olvasztott margarin
25 dkg darált háztartási
keksz
Túrókrém:
45 dkg túró
15 dkg porcukor
2 citrom leve
Tetejére:
és reszelt héja
2,5 dl cukrászhab (habtejszín) 25 dkg fekete szeder
12 g piros tortazselé
20 g étkezési zselatin
Elkészítése

A darált kekszet összekeverjük
az olvasztott margarinnal, és
egyenletesen belenyomkodjuk
a tortaforma aljába.
A túrót villával széttörjük. A
habtejszínt kemény habbá verjük. A jól megmosott citrom
levét kifacsarjuk, és lereszeljük
a héját.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Füssy Anna (96 éves), Dobai Ildikó (78 éves), Lehoczky
Ferenc (72 éves), Kovalik Kapusňák Miki (54 éves), Litome
riczky Mária (65 éves), Erős Irén (72 éves), a keszegfalvai
Bedecs Irén (77 éves), a gútai Molnár László (85 éves), Nagy
Szerén (76 éves), Fitos Mária (97 éves) és Farkas Krisztina
(83 éves), a marcelházai Viderman László (56 éves), a dunamocsi Csicsó Lajos (72 éves), a vágfüzesi Ruhás Ondrej
(70 éves),
Emléküket megőrizzük!

A túróba belekeverjük a porcukrot, a citrom reszelt héját,
és beleforgatjuk a felvert habot.
Egy tányérba beleöntjük a
citrom levét és a zselatint, jól
összekeverjük, majd a mikróba tesszük melegíteni (ne legyen túl meleg).
Kivesszük, megint jól összekeverjük, és még melegen a
túrós masszába vegyítjük. A
túrós masszát ráöntjük a darált
kekszre, egyenletesen elsimítjuk. A tortát egy éjszakára hűtőbe tesszük.
Másnap a megmosott gyümölcsökkel díszítjük a tetejét
és leöntjük a csomag hátulján
található leírtak alapján elkészített tortazselével. Tálalásig
a hűtőben tároljuk.

Eladó félkész családi ház
12 áras telekkel
Keszegfalván,

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

Tel.: 035/7740 478.

Köszönetnyilvánítások
Ezúton mondunk köszönetet
a rokonoknak, a szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik július 18-án elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesapát, apóst és nagyapát,

Balogh Jánost,

aki életének 74. évében távozott
szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait, amelyekkel
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Emlékét őrző családja
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, ismerősöknek, a volt kollégáknak,
a jó barátoknak, szomszédoknak és mindazoknak,
akik július 18-án elkísérték utolsó útjára
a marcelházai-kurtakeszi temetőbe
a felejthetetlen, drága rokont,

Viderman Lászlót,

aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés után 56 éves
korában távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, és részvétnyilvánításokat, amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Komáromi hentesüzletünkbe elárusítót (elárusítónőt) keresünk!

Feladatok:
* A vásárlók szakszerű és hatékony kiszolgálása * Az áru esztétikus elrendezése * Folyamatos árufeltöltés * Termékek ajánlása, a vásárlók tájékoztatása
a termékjellemzőkről * Munkaeszközök célszerű használata és tisztán tartása
Elvárások:
* Tapasztalat nem szükséges, mindenkit betanítunk
* Jó kommunikációs készség
* Pozitív, mosolygós magatartás
* Új dolgok tanulása iránti nyitottság

Az érdeklődők jelentkezését a következő számon várjuk: 0905/909-934 ifj. Beke Gyula

Az átépítés alatt álló

Szívünkben mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
a volt munkatársaknak, a jó barátoknak
és mindazoknak, akik július 21-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesapát, apóst, nagyapát
és dédnagyapát,

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

Molnár Lászlót,

aki életének 86. évében távozott szerettei
köréből.
Köszönjük a koszorúkat és a részvét virágait, amelyekkel
enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család

Megemlékezés
…Hiába szállnak el az évek,
szívünkben őrizzük drága emléked…
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

id. Molnár Józsefre
(Martos)

halálának 30. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja

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!

KAJAK-KENU
A Pozsony melletti Járfalu felvízi csatornáján rendezték meg a szeniorok második kvalifikációs versenyeit, amelynek alapján összeállt a válogatott a račicei (Rákosvölgy) felvízi csatornán megrendezésre kerülő augusztusi világbajnokságra. A Linka Tibor – Myšák Denis –Tarr
György – Vlček Erik összeállítású K4 ezúttal is hozta formáját és rajt-cél győzelemmel biztosította a helyét a válogatottban.
A világbajnokság válogatottjába került K1 1000 m-en
elért teljesítményével Gelle
Péter (3:35,246 perc – jelenleg a besztercebányai Dukla
színeiben), illetve ezüstérmesként Botek Adam (Komárom
– 3:36,604). A K2 1000 m-es
futamában a Botek-Gelle páros 3:07,216-os idővel állhatott a dobogó legfelső fokára,
második lett a Linka Tibor
– Vlček Erik (ŠKP Bratislava- 3:08,305), harmadik pedig
a Myšák Denis – Tarr György
(ŠKP Bratislava – 3:08,933)
páros.

Nem okozott csalódást a K4-es, fölényesen nyerték meg a vb-s
válogatót
A versenyen a jövő heti ju- futamában aranyérmet szernior Vb-re való válogatóra is zett. Náhlik Pavollal együtt
sor került, illetve a 15-16 éves a K2 futamában is rajthoz
kadétok is vízre szálltak. Ez álltak és itt is aranyérmet
utóbbi kategóriában a komá- szereztek. Komárom ifijeit a
romi Újvári Marko ezúttal is Vb-n Koczkás Dávid képviremekelt és a K1 1000 m-es seli majd.

Újvári Markó (balra), társával, Náhlik Pavollal a dobogó legfelső fokán

LABDARÚGÁS

Felkészülési mérkőzések

Szinte érezni lehet a bajnoki idény kezdetét, viszont a II. ligába feljutó komáromi csapat felett
egyre jobban tornyosulnak a felhők. Szinte az utolsó napokban dőlt el, hogy a csapat mégis
vállalhatja a megmérettetést, ugyanis komoly anyagi problémákkal küzd.
Csütörtökön a délelőtti órákban egészségküzdelem után, már az első félidőben sikerült
ügyi okokra hivatkozva lemondott menea pályafölényt biztosítaniuk a hazaiaknak.
dzseri és alelnöki posztjáról a KFC-ben
Navid Rahman az első félidő 25. percében
Strasser László. A megmaradt klubvePetar Djorgovič beadását értékesítette.
zetés mindent elkövetett, hogy a 40 év
Alig tíz perccel később a házi gólkirályután kiharcolt 2. liga rajtja ne legyen
aspiráns, Vahagn Mililtosyan biztosította a
veszélyben, hiszen visszalépés esetében
csapat fölényét. A második félidőben sokáig
ez óriási büntetéssel járna. Sikerült a még
kiegyensúlyozott játék folyt, majd a 67. percigazolható, illetve az alacsonyabb bajnokságok- ben David Hovsepyan Bílik beadását értékesítetban szereplő KFC játékosokból pótolni a már te. Szorosabb eredmény is születhetett volna, ha
távozókat. A további erősítéseken nagy erőkkel a budafoki csatárok a kialakított helyzeteket kidolgozik a klubvezetés. A Fülek elleni meccs használták volna.* KFC Komárom – Videoton
elmaradt, viszont múlt héten szombaton a KFC II. 1:1 (0:0) Az első játékrészben sorozatban prostadionjában a Budafok elleni megmérettetés dukálták a hazaiak a szebbnél-szebb gólhelyzetebiztosította a főpróbát. KFC Komárom – Buda- ket, ám a csatársor nem volt formában. A második
fok 3:0 (2:0) Az edzőtáborból hazaérkező KFC játékrészben Militosyan egy egyéni felfutásból
már az új összeállítású, Kanadából, Szerbiából, szerzett góllal örvendeztette meg a szurkolókat,
Ukrajnából és Örményországból származó játé- de tíz perccel később a Videoton fiatalokból álló
kosokkal tarkított fogadta a budafokiakat. Rövid fakócsapata bombagóllal egyenlített.
Felkészítő mérkőzések
Felnőttek: Udvard – Ógyalla 1), Hrabovsky M. 4, Farkas T., – Sebők 3 * Ógyalla – Mojze6:0 * ifi: Ógyalla – Gúta 4:2, Koton P., Ferenczi M., Csinger sovo 0:2
Lakatos, Hájas, Laczkó 2, illetSlovnaft Kupa – 1. forduló
ve * U19 Marcelháza A/B – Komárom 0:0 * Gúta – Szentpéter FK Activ Nagykeszi – Szent- – Mukalenga 2 * Felsőszeli
2:3 (0:2) A hazai csapat ezen péter 2:2 (11m 4:5) A mind- – Gúta 0:1 (0:0) Az első féla találkozón az új játékosokat végig kiegyensúlyozott talál- idő kiegyensúlyozott játékot
tesztelte. Góllövők: Cingel és kozón a hazai csapat nem tudta mutatott, mindkét csapat véKociha, illetve Cong 2, Mu- kihasználni pályafölényét. A delme bravúrosan teljesített. A
kelanga * Nagysurány – Ímely továbbjutásért tizenegyesrúgá- második félidő 75. percében
5:0 * Csallóközaranyos-Vág- sok következtek, itt a szentpé- Dósa Magyar Zsolt jobboldali
füzes/Kava 11:0 (3:0), gólszer- teriek jobban összpontosítottak beíveléséből betalált a hazaiak
zők: Lelkes Tamás (5), Berecz és kiérdemelték a továbbju- hálójába.
-cserGergely (2), Koczkás Ottó (2), tást Góllövők: Tóth, Horváth
Ódor Sándor, Gőgh Gergely *
Nagymegyer – Marcelháza 5:0
* Ekel – Dunaradvány 8 – 3 (4-

STRANDRÖPLABDA
Hogy mi kell egy vidám hangulatú, kötetlen sportág, a strandröplabda megszervezéséhez? El- Németh Szabolcs (TAMARA
sősorban homok, de nem árt, ha van vízfelület, no meg egy lelkes szervezői csapat. Mindez TEAM), a legjobb női játékos
adott volt Gútán, a Vág-parton, ahol idén is megrendezték a versenyt.
címét pedig Tarics Nelli (TURA szervező ezúttal a Gúta vá- (Kürti Zsolt, Laboda Róbert, GROUP (Kroupa Simona, Be- MIX) érdemelte ki.
zúr Péter, Laki Réka, Petrovs- FAIR PLAY díjat: a TURMIX
ros önkormányzata mellett Kiss Richárd, Tóth Péter)
csapata vehette át.
működő sport- és ifjúságneve- 4. hely TURMIX (Tarics Nel- ký Norbert)
-káerlési bizottság volt. Összesen 8 li, Polák Éva, Babits Marcel, A legjobb férfi játékos címét
csapat vett részt az eseményen, Mezei Ferenc)
minden csapat 5 mérkőzést ját- 5. hely NIMFAS CORPORAF ogathajtó verseny
szott.
TION (Keszeli Gergely, Vörös
Eredmények:
Erik, Németh Erik, Takács Ja- Nagyon szép, élményben volt részük mindazoknak, akik a nagy
1. hely TAMARA TEAM roslav, Gőgh Zsolt)
meleg ellenére – amely kissé megviselte a lovasokat, lovakat és
(Németh Zsolt, Németh Sza- 6. hely JUDO KLUB GÚTA a nézőket is –, kilátogattak a Szekeres Ranch által megrendezett
bolcs, Alexander Marek, Mol- (Fekete Ákos, Szabó Ákos, fogathajtó versenyre. A szebbnél szebb fogatok, gyönyörű lovak,
nár Anikó, Máté Zsolt)
Vajkai Károly, Kárpáty Ernő)
nagyon jó szervezés, finom ételek és a kísérőprogramok tették fe2. hely RPTP (Veselka Ro- 7. hely TOP SECRET (Varga lejthetetlenné a rendezvényt. A felvidéki fogathajtó verseny után,
land, Salai Péter, Kozma Pat- Dóra, Murányi Gábor, Nagy amelyen nyolc csapat indult, kötetlen, baráti hangulatú szórakozás
rik, Dojčan Tomáš)
Péter, Tomáš Četneky)
volt a biztosíték arra, hogy nagyon megérte kilátogatni a rendez3. hely CSALÓ TOTÁL 8. hely THE STANLEY vényre, ahol gyermek és felnőtt egyaránt megtalálta a kikapcsolódás lehetőségét. A gútai önkormányzat mellett működő vállalkozási, mezőgazdasági és városfejlesztési szakbizottság elnökeként
szeretettel gratulálok Korkován Péternek, a Szekeres Ranch tulaj1990-ben hívta életre Jacques Rogge az Európai Ifjúsági donosának és a szervezőknek. Kiemelten fontosnak tartom, hogy
Olimpiai Fesztivált (EYOF) annak érdekében, hogy lehető- az ilyen jellegű rendezvények a gútai önkormányzat teljeskörű
séget biztosítson az ifjúsági korosztályos versenyzőknek az támogatását élvezzék, hiszen egybefogják múltunkat, jelenünket
olimpiai játékok eszmeiségének, egyetemlegességének és szer- és jövőnket.
Dr. Németh Ivett mérnök
vezési rendjének megismerésére. Természetesen Rogge elnök
úr ezen felül magas szintű nemzetközi versenyzési lehetőséget
is biztosítani kívánt a jövendő olimpikonjainak.
Az olimpiai játékokhoz, vagy ben volt az ifjúsági olimpián,
más kontinentális bajnoksá- akkor Kárpáty Gergely a 9. hegokhoz hasonlatosan, az EYOF lyen végzett.
a négyéves olimpiai ciklushoz
igazodva és az olimpiákat nem
zavarva, minden páratlan évben rendezi az öreg kontinens
az utánpótlás mára már talán a
legrangosabb seregszemléjét.
Vasárnap Győrben elkezdődött
az Európai Ifjúsági Olimpiai
B I R K Ó Z Á S
Fesztivál. A szlovák olimpiai csapat 55 fiatal sportolóból
A Nyílt Zadar nemzetközi birkózótornán hat ország 27 klubjának 267 fiatal sportolója lépett * Lányok – Gyermekek 1.
áll és nagy örömünkre a gútai
szőnyegre, közöttük a vásárúti és nagymegyeri sportolókkal megerősített bátorkeszi klub ver- korcsoportja: 32 kg-os súlySZABÓ VERONIKA is közsenyzői. A szlovákiai csapat hatalmas küzdelemmel érte el, hogy csapatversenyben a hatodik csoportban 1. Kovács Viktük van. Veroni lapzárta után,
helyen végezett. A bátorkesziek egyéni eredményei:
tória Lara, 2. Simsík Vivien
szerdán a cselgáncsozók verFiúk – II. gyermekkorosz- Bíró Balázs (Nagymegyer) súlycsoportban ...4. Faze- * 2. korcsoportja: 28 kg-os
senyében, a 48 kg-os súlycsotály: 30 kg-os súlycsoport- * 49 kg-os súlycsoportban kas Mátyás * Serdülők kor- súlycsoportja:...2. Patusová
portban lép a tatamira,
ban ...3. Horník Zoltán * 36 ... 2. Simsík Gergő * Diá- csoportja: 85 kg-os súlycso- Laura.
Gútai versenyző utoljára 2007-zakg-os súlycsoportban ... 2. kok korcsoportja: 54 kg-os portban 1. Kovács Nikolas
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