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Csütörtökön ismét maratoni tárgyalást tart
a komáromi városi önkormányzat

Szembenézni a tényekkel,
vagy a lassú agóniát választani?

A nyári szünet előtti utolsó önkormányzati ülésüket tartják a komáromi képviselő-testület tagjai csütörtökön. Minden valószínűség szerint – a megtárgyalásra váró anyag témájából és mennyiségéből adódóan is – ismét maratonira
tervezik az ülést, melyet az is igazol, hogy a korábbi délutáni órák helyett már
délelőtt 9-kor megkezdődik a tanácskozás.

A testület önálló pontként foglalkozik az I. és II. lakótelepen
élő polgárok és az összeférhetetlen egyének viszályával,
illetve a probléma megoldásával. A tárgyalás menetének valószínűleg nem tesz majd jót,
hogy Komáromba készülnek
Kotleba legényei, hogy „támogassák” a roma probléma megoldását. Remélhetőleg ennek
a provokációnak sikerül majd
elejét venni.
Ugyancsak hosszú vitát válthat ki a két komáromi „pénznyelő”, vagyis a KOMVaK
Rt. és a COM-média Kft. il-

letve a munkáját egyre jobban
végző Calor Kft. tavalyi gazdasági mérlegének elfogadtatása. A KOMVaK (kétharmad részben) új vezetősége
nehéz terhet vett át az előzőtől, s információink szerint a
cég adóssága meghaladja a
8 millió eurót. Az elfogultságáról hírhedt COM-média
vezetősége számára pedig bizonyíthatóan fontosabb a kormánypárthoz hű vazallusok
véleménye, illetve „fényezése”, mint a tárgyilagosság, viszont az adások minősége sok
esetben nem éri el a falusi stú-

Németh István felvétele

Gútán tartotta közgyűlését

a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)

diók nívóját sem. Ez bizony
agónia...
Komoly lépésekre ösztönözheti
a képviselőket az a programpont is, ahol a helyi utak javításáról, felújításáról kell majd
dönteniük.
Megfontolandó
ugyanis, hogy szükséges-e hitelből fedezni az útjavításokat,
nem lenne-e más megoldás,
illetve lehetőség, hiszen előfordulhat, hogy a város teljes
mértékben eladósodik. Ezen az
ülésen kell majd dönteni a városi reklámfelületek cseréjére,
állaguk felújítására, karbantartására vonatkozó pályázatról is.

Vasárnap este a Borostyán együttesé
a komáromi Klapka-tér!

A Borostyán együttes eddigi működése alatt Komárom valamennyi kulturális rendezvényén fellépett. Koncertezett Csallóköz városaiban és falvaiban, valamint közreműködött
különböző rendezvények alkalmával.
A komáromi
Borostyán
együttes a megzenésített versek műfaját műveli, amellyel
nemcsak a hangszeres muzsikát, hanem a költészetet
is népszerűsíti. Nevükkel a
versek örökzöld értékét kívánják kifejezni. Sokszínű
zenei világukat lírai hangulatú zenéjük jellemzi dzses�szes és meditatív elemekkel
ötvözve a népzenétől a világzenéig. A Borostyán együttes
idén ünnepli fennállásának
30. évfordulóját. Az együttes a mostani koncerten az

A Pons Danubii EGTC június 28-án tartotta 2016. évi második közgyűlését. A közgyűlést
a hét tagváros polgármestere alkotja (Tata, Észak- és Dél-Komárom, Oroszlány, Gúta,
Kisbér, Ógyalla) A közgyűlés elnöke Michl József, Tata város polgármestere, aki bevezetőjében megerősítette, hogy a Pons Danubii EGTC az Európában és Magyarországon
tevékenykedő társulások között a legsikeresebbek közé tartozik.
A közgyűlés napirendjén az
EGTC pénzügyi beszámolói
és a jövőbeni pályázati tervek
előkészítése szerepelt. A polgármestereket Horváth Árpád,
Gúta polgármestere köszöntötte, aki kiemelte, hogy Gúta
városa a jövőben is elkötelezett marad a határon átnyúló
együttműködés iránt.

Üllő úti fák c. lemezük anyagát, a magyar klasszikusok
– Ady, József Attila, Babits,
Kosztolányi, Radnóti énekelt verseit, valamint a saját
megzenésített versei mellett
világzenét – ír népzenét is
előad. A Klapka téri koncertre külön ebből az alkalomból
népszerű előadók ismert dalaival is készül.
Vasárnap este a Klapka téri
színpadon a zenekar Nagy
László – ének, gitár * Nagy
Hollósy Zsuzsanna – ének,
hegedű, vokál * Kántor
Krisztina – fuvola, furulyák,
ír furulya * Hántai Ferenc –
basszusgitár * Horváth Ákos
– ének, dob, bongó, cajon, perkák * Homoki László – bongó,
cajon, perkák összeállításban
lép fel.

Várják a primadonnák, hőstenorok, szubrettek és buffók jelentkezését!

Októberben rendezik meg

a 10. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekversenyt
Lapzárta után, múlt héten szerdán Stubendek László, Komárom polgármestere és Kerényi Miklós Gábor „Kero”, az
együttműködő Budapesti Operettszínház főrendezője, művészeti vezetője, az énekverseny művészeti tanácsadója sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hivatalosan is megkezdődtek a 10.
Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny előkészületei.

A korhatár a nők esetében 18tól 30 év, a férfiak esetében
18-35 év. A kategóriák a szólistáknál: primadonna (drámai
és lírai szoprán) illetve bonviván (hőstenor és lírai tenor), a

párosoknál szubrett, buffó. Az
érdeklődők szeptember 15-ig
jelentkezhetnek a nemzetközi
versenyen való megmérettetésre. Várják az amatőr és profi
énekesek, társulatok tagjai és
kezdők benevezését is.
– Komárom kulturális életében
jelentős szerepe
van ennek a nemzetközi énekversenynek és éppen
ezért
mindent
megteszünk annak érdedében,
hogy remek hangulatot és méltó
Stubendek László polgármester
és Kerényi Miklós Gábor Kero

feltételeket teremtsünk a jubileumi énekverseny számára
– ígérte Stubendek László polgármester.
Kerényi Miklós Gábor örömmel tudatta, hogy a komáromi döntőben, melyet október
23-án tartanak, a Budapesti
Operettszínház nagyzenekara
kíséri majd a versenyzőket.
Október 24-én, a Magyar Operett Napján a színház sztárjai
lépnek majd fel az énekverseny
gálaestjén, amelyet Budapesten tartanak. – Bízom abban,
hogy az elkövetkező tíz évben
Komárom, mint Lehár Ferenc
szülővárosa is egyre híresebb
lesz. Azért támogattam és támogatom ezt az énekversenyt,
mert újabb inspirációt jelent az
operett műfajának. Az operett
a maga hatásával és szépségével hatalmas lehetőséget nyújt
arra, hogy kezet fogjanak népek és időszakok, találkozzon
a régi és az új. A nem titkolt fő
cél, hogy tehetségeket fedezzünk fel. Amennyiben olyan
tehetségek jelentkeznek az
énekversenyre, akikben a későbbiekben is bízhatunk, már

most felajánlhatom a továbbképzésük lehetőségét – nyilatkozta Kerényi Miklós Gábor.
Az idei énekverseny zsűrijének tagja lesz Frankó Tünde
Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, Szép
Gyula, a Kolozsvári Magyar
Opera igazgatója, Yehonatan
Carmi zenei menedzser és
Dagmar Livorová, a Szlovák
Zeneművészeti Egyetem opera-operett énekszakos tanára.
A 10. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny fődíja 3 ezer euró.
Az érdeklődők a jelentkezési
nyomtatványt a http://www.
operetta-competition-lehar.sk/
internetcímen érhetik el. A kitöltött nyomtatványt, a szakmai életrajzot és a fényképet
ajánlott levélben a Mestské
kultúrne stredisko, Hradná
1, 945 01 Komárno, SR címre kell beküldeni. Részletes
információk a 00421-357713-547, illetve 00421-907799-823 telefonszámokon, a
csengel.monika@gmail.com
és a sardi.petra@operett.hu email címeken kérhetők.

A Pons Danubii EGTC sikeresen pályázott az Interreg Európa
program keretében egy nemzetközi projekt megvalósítására. A
projekt célja a vízparti turisztikai fejlesztések előkészítése.
Partnerei Hága (Hollandia),
Milánó (Olaszország), Tipperary
megye (Írország) és egy lettországi megye. Teljes költségvetése 1 562 086 euró. A Pons
Danubii EGTC költségvetése:
167 767 euró.
A projekt idén áprilisban vette kezdetét, három évig tart a
tervek elkészítése, további két
évbe telik azok megvalósítása.

nere a Pons Danubii EGTC, s
még további 11 partner vesz
benne részt 9 országból (Németország, Ausztria, Szlovákia,
Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia,
Bulgária). A projekt teljes költségvetése: 2 161 654,30 euró.
A Pons Danubii EGTC költségvetése: 527 822,50 euró. A
projektről 2016 őszén döntenek
Brüsszelben, s amennyiben sikeres lesz, 2017 és 2019 között
valósulhat meg.
A közgyűlés további fontos
témája volt a HUSK Magyarország – Szlovákia Határon Át-

A Pons Danubii régió folyó- és
állóvizekben gazdag, a turizmus
kiemelt szerepet játszik a határ
menti együttműködésben. Michl
József, Tata város polgármestere
kiemelte, hogy a vizeink mentén megvalósuló turisztikai fejlesztések még közelebb hozzák
egymáshoz a Duna két partján
lévő városokat, azok lakosait,
vállalkozásait és civil szervezeteit egyaránt.
A Pons Danubii további pályázatot készített elő a Duna Transznacionális Program keretében,
amelyen a Duna menti országok
önkormányzatai és régiói vehetnek részt, célja pedig a Duna
mente turisztikai vonzerejének
növelése. A projekt vezető part-

nyúló Operatív Programra való
felkészülés. A HUSK program
jövőbeni kiírásai lehetőséget
adnak ezek fejlesztésére. A jövőben így kerékpárúton el lehet
majd jutni Tatáról és Oroszlányból Komáromon keresztül Gútára és Ógyallára. Ez a határon átnyúló kerékpárút hálózat európai
léptékkel mérve is komoly vonzerőt jelenthet és a hozzánk érkező turisták számát növeli majd.
A Pons Danubii EGTC a kerékpárutak fejlesztése mellett a
turizmus területén, a határon átnyúló munkaerő-migráció elősegítésére és közös rendezvények,
fesztiválok megvalósítására is
pályázni kíván a 2016–2020-as
időszakban.

Rosszul kezdődött a vakáció...

Lapunk múlt heti számában már felhívtuk a figyelmet arra,
hogy nyaranta a gépjárművezetőkenek fokozottan kell ügyelniük a nagyobb számban megjelenő kerékpárosokra, akik
bizony gyakran megfeledkeznek a közlekedési szabályok betartásáról. Szerdán a kora esti órákban Naszvadon volt erre
példa.
Az alapiskola ötödik osztá- fiút átszállították a pozsonyi
lyába járó fiú a mellékútról kramárei kórház gyermek
kanyarodott a szabályosan traumatológiai osztályára. Itt
haladó személygépkocsi elé, az előzetes vizsgálatok során
melynek vezetője már nem kiderült, hogy a fiúnak törése
tudta elkerülni az ütközést. A nincs, térdizületeti azonban
helyszínre érkező gyorsmen- annyira megsérültek, hogy
tőszolgálat stabilizálta a fiú meg kellett operálni.
állapotát, aki a helyszínelő
orvos véleménye szerint zúzódásai mellett nyílt lábszártörést is szenvedett. A mentőszolgálat azonnal riasztotta a
nyitrai légi mentőket, akik a
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Ünnepélyes vitézi eskütétel

Lélekemelő és Komáromban a maga nemében páratlan eseményre került sor július 2-án, ahol a Szent András-templomban tartották meg a Történelmi Vitézi Rend Észak-dunántúli
Törzsszéke 2016. évi avatandóinak ünnepélyes eskütételét.
A rend tagjai, az avatandók, követően Vitéz Pintér Kornél
továbbá hozzátartozóik és ba- törzskapitány mondott ünnepi
rátaik a római katolikus plébá- beszédet, amelyben megemnián, illetve annak előterében lékezett a Vitézi Rend meggyülekeztek, majd röviddel tíz alapítójáról, vitéz nagybányai
óra előtt bevonultak a temp- Horthy Miklósról és méltatta
lomba. Elöl haladtak a csapat- az ünnepi esemény, a vitézi
zászlók, majd a díszegység, a eskütétel jelentőségét. Erre az
rend főkapitánya, a törzs- és Elek László esperesplébános
székkapitányság elöljárói, az vezetésével megtartott közös
eskütevők és a vitézek követ- imádságot követően került sor,
keztek. A tíz órai harangszó amikor a rend tíz új tagja letetután elhangzott a Himnusz te ünnepélyes esküjét. Az ünés a Magyar Hiszekegy, majd nepély résztvevői ezt követően
vitéz Dinga László György meghallgatták vitéz Hunyadi
székkapitány köszöntötte az László főkapitány ünnepi köünnepélyen megjelenteket. Ezt szöntőjét, majd kitüntetések át-

A komáromi kórház gyermekosztályának falait már korábban kisajátították a gútai Schola Privata tanulói. A kopár falakat népmesék, Disney-filmek figuráival színesítették, hogy
vidám hangulatú szobákban gyógyulhassanak a kis betegek.
Nemrégiben egy felújítás miatt a rajzok egy részét le kellett
meszelni, s ezért Less Károly tanár ismét mozgósította diákjait, akik a szünidő ellenére lelkesen kapcsolódtak a munkákba. Szabó Eszter, Szabó Erika, Dékány Melánia, Apa Eszter,
Beke Réka, Borka Olívia, Tóth Barbara és Horváth Ingrid
újították fel a falat és ékesítették a kórtermeket újabb képekkel. Külön köszönetet érdemelnek a támogatók (Bogdány
Hilda és Bogdány Zsolt, Szabó Tamás, Gönczöl Tomás, Blasko Roland és Blasko Ildikó, Kollár Gábor, Matús Péter, Szevecsek István, Kása Szilárd és neje Monika) akik biztosították a festés anyagi hátterét. A fennmaradó összegből néhány
hasznos dolgot vásárolnak az ifjú művészek a gyermekosztály számára.
Felvételeinken az egyik kép és az alkotók egy csoportja látható

adására és előléptetésekre került sor. Az ünnepély, amelyen
közreműködtek a Marianun
Egyházi Iskolaközpont tanulói

is, a Szózat és a Boldogas�szony anyánk eléneklésével
zárult. A templom előterében
és a Jókai-szobornál közös
fotó készült, majd a Klapkaszoborhoz vonult a menet,
ahol a Vitézi Rend tagjai elhelyezték koszorújukat.
(németh)
(A szerző felvételei)

ATLANTISZ a Duna Menti Múzeumban
A Duna Menti Múzeumban július 8-án (pénteken) 17 órai kezdettel, a Nádor utcai főépületben nyílik Apáti-Tóth Sándor magyarországi
fotóművész kiállítása. A művészt immár 52 országban és több mint 2200 kiállításon bemutatott műveiért 328 nemzetközi díjjal jutalmazták. Alig fél évtizedes munka után a magyar

Miniatűr növénycsodák

A bonszainevelés nem csupán hobbi,
hanem életstílus is

Az elmúlt hét folyamán szerdától három napra ismét bámulatosan szép törpefák népesítették be a Matica slovenská
székházának emeleti nagytermét, ahol immár hagyományt
teremtve idén is bemutatkoztak a bonszainevelők klubjának tagjai csodálatos virágzó, termő törpefáikkal.
A bonszai a kertművészet cso- időt és türelmet igényel, ezért
dálatos alkotása, mely erede- mondják, hogy nemcsak hobbi,
tileg a japán kultúra szerves hanem egyben egyfajta életstírészét képezte, de egyre inkább lus is. Elvileg bármely fás szárú
tért hódít a nyugati világban, kétszikű növényből nevelhető,
így hazánkban is. A szó sze- de a dolog természetesen nem
rinti fordításban lapos tálban olyan egyszerű, ahogy azt a lainevelt fa kultusza ugyan Japán- kus hinné. Érdekes, hogy a körban teljesedett ki, de eredete nyezetünkben élő bonszaineveaz ősi Kínába nyúlik vissza, lők között túlsúlyban vannak a
ahol jellegzetesen csavart tör- férfiak, aminek alapján úgy tűzsű gyógynövényekből főleg nik, hogy ez a hobbi férfias erőállat-, vagy misztikus figurákat próbának számít. A kiállításon
formáztak. Egy élő, teljes érté- immár évek óta bemutatkozó
kű növényről van szó, melynek „törzsgárdatagok” mellett, név
gondozása sok szakértelmet, szerint Milan Skačan mérnök,
Vladimír
Kamocsai
(Komárom) és Németh
Norbert (Ekel), a növénycsodák felnevelői között olvashattuk
Vladimír
Ondrejčík
(Nyitra), Martina Vyhlidalová, Ľuboš Vyhlidal (Bojničky), Martin Krivošík (Opoj),
Luboš Špalek, Vincent
Vadovsky, Ľubomír Pereszlény (Galgóc), Miskó Peter, valamint Viola
Norbert (Érsekújvár)
Fotó: Németh István nevét.
-nkzs-

fotópályázaton, tájkép kategóriában első díjas
lett az Alkony című alkotásával. Ezt követően,
alkotó időszakának további több mint három
évtizedében minden évben eredményes volt. A
tárlatot dr. Gaál Ida művészettörténész nyitja
meg, zongorán kísér Petr František. A kiállítás
szeptember 3-ig látogatható.

Gondolatok és köszönet a tanév végén
Bizonyára sokan látták már azt a kedves, minden tolla egyesével ágaskodik…. Ki- nőnek. Nehéz megfelelni azoknak a kihívicces képet, amely néhány éve rendsze- fejező kép, kifejező metafora. Bár a ta- vásoknak, amelyek eléggé ellentmondáresen felbukkan a facebookon. A bal ol- nítók társadalmi megítélése rohamosan sosak, főleg, ha szembeállítjuk a társadadalán Tanév eleje felirattal a bölcs bagoly csökken, azért azt mindenki elismeri, lom – szülő – államigazgatás háromszög
látható, szemüveggel, tanári pálcával a hogy a gyermekek, az ifjúság tanítása, oldalait. Nyilván az lenne az ideális, ha
kezében, frissen, teli munkakedvvel. A nevelése embert próbáló feladat. Külö- ezek harmóniában lennének egymással.
jobb oldalon pedig Tanév vége felirattal nösen manapság, amikor a tudás értéke Egy dologban azért egység van: pihenni
ugyanez a bagoly csapzottan, szakadtan, egyre kisebb, de az elvárások gyorsan vágyik gyermek, szülő, tanár egyaránt.
Az idei tanév sem volt izgalmaktól mentes. Tanév elején gyarapodásában alapkő a kultúránkhoz való kötődés, amelyet
tüntetés Komáromban a kisiskolákért. Magyar szempont- a gazdaság fejlődésével alapozhatunk meg. De a sorrend nem
ból nem egységes megítélésű országos sztrájk, megélhetési felcserélhető.
gondok, tiltakozás. A minimális osztálylétszámok okán ki- Ezért köszönet illet minden felvidéki magyar pedagógust, aki
alakult bizonytalanság, akár az iskolák jövője, akár a taná- tudja, érti, mit jelent ebben az országban „lámpásnak” lenni,
rok egzisztenciája szempontjából. A középiskolák mosta- s ez ügyben teszi a dolgát rendületlenül. Feltűnően vagy hátnáig megoldatlan gondjai. Kampány ízű, politikai felhangú rébb húzódva, de vállalja és csinálja, mert tudja, hogy továbbtalálkozók, uniós konferenciák. S még sorolhatnám. Valami élésünk zálogát hordozza szívében.
viszont állandó. Iskoláinkért továbbra is küzdeni kell. Talán Tisztelt Tanítók, Tanárok! Nagy köszönet a tanév végén, az
itt-ott nem is értik néhányan, miért is fontos a harc számunk- egyre gyarapodó feladatokhoz pedig a nyári hónapok során jó
ra. Mert átlátjuk, hogy az anyanyelven folytatott alap- és kö- feltöltődést, sok erő gyűjtését kívánom!
Kiss Beáta,
zépfokú képzés a lehetséges garancia arra, hogy a fiatal nem
az MKP oktatási és kulturális alelnöke
veszik el a többségi társadalom tengerében. Közösségünk

Lőszert szállító kisteherautó és kamion
ütközött az M1-esen Tatabányánál

Szerdán délelőtt baleset történt az M1 -es autópályán, Tatabánya határában. Egy kamion ütközött bele az előtte haladó
kisteherautóba a Budapest felé haladó sávban, az 59-es kilométerszelvényben.
Az ütközést követően a kis- lést szenvedett és a mentők
teherautót a kamion leszo- a tatabányai kórházba szálrította az úttestről és az egy lították. A kamion vezetője
domboldalra sodródott. A ki- ki tudott szállni a járművéérkezést követően megkezd- ből. A balesethez két tűzolték a kisteherautó sofőrjének tófecskendőt és egy darut
a mentését. A szlovákiai, ko- riasztottak. A vétlen jármű
máromi járásbeli rendszámú kis kaliberű lőszert szállított,
kisteherautó vezetője súlyos, amely az ütközést követően
de nem életveszélyes sérü- szétszóródott.

Előrelátónak lenni jobb, mint később keseregni...

A külügyminisztérium azt ajánlja a külföldre készülő szlovák állampolgároknak, hogy kiutazásuk előtt éljenek a minisztérium honlapján keresztül történő ingyenes regisztráció lehetőségével. Amennyiben egy szlovák állampolgár külföldi útja során balesetet szenved, a szlovák
külügyi tárca azt ajánlja, hogy értesítsék az adott nagykövetség segélyvonalát. A külügyminisztérium sajtóosztálya a héten Szerbiában történt buszbalesettel összefüggésben felhívja a
figyelmet, hogy kövessék a rendőrség és a helyi hivatalok utasításait.
Az adott országban fellelhető illetve kiutazás előtt az ún. roa- – Abban az esetben, ha az adott
szlovák nagykövetség elérhető- ming szolgáltatást is aktiválni országban nem található szlovák
ségeiről a szlovákiai mobilszol- kell. Az adott nagykövetség el- nagykövetség, egy európai uniós
gáltatók révén automatikusan érhetőségei kapcsán a külügymi- (EU) tagállam nagykövetségéhez
értesülhetünk, ugyanakkor ehhez nisztérium weboldalára ellátogat- fordulhatnak segítségért, amely
értesíti az adott szlovák külképvibekapcsolt készülék szükséges, va is informálódhatunk.

Kartai Adél és Vörös Vivien táncosai
Európa-bajnokok!
Április végén rendezték meg Léván a Showtime országos táncversenyt. Ez volt az Eb selejtező, ahol 4 tánccsoportjuk szerepelt, egy gútai és egy csicsói, valamint két
nemesócsai. Erről a versenyről két csoport továbbjutott a
Látványtánc- és Ének Európa-bajnokságra, amit idén Szlovákia rendezhetett – ugyancsak Léván – június 29-től július
3-ig. A Crystal mazsorett csoport Nemesócsáról a Copacabana című koreográfiával szerepelt az Eb-n és eddigi legmagasabb pontszámukat érték el, ami a 3. helyezésre volt
elég, 4 ponttal lemaradva a 2. helyről. Másik Eb-n szereplő
csapatuk szintén nemesócsai, a Czafrangó Sylvia Magán
Művészeti Alapiskola Rytmo tánccsoportja. Pöttyök című
koreográfiájukat Kartai Adél lánya, Vörös Vivien készítette. Ők a musical kategóriában versenyeztek és az elért
pontszámok alapján arany minősítést kaptak a nemzetközi
zsűritől. Egyébként ez a kilenc Rytmo csoportbeli lány tagja a nemesócsai mazsorett-csoportnak is.

seleti hivatalt, illetve koordinálja a
Szlovák Köztársaság állampolgárainak nyújtandó segítséget – tájékoztat a külügyi tárca. A minisztérium azt javasolja a polgároknak,
hogy külföldi útjuk előtt éljenek
a honlapján történő ingyenes regisztráció lehetőségével, illetve
kössenek utazási biztosítást és készítsenek másolatot személyi igazolványuk vagy útlevelük személyes adatokat tartalmazó oldaláról.
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A kormány első száz napja
közgazdászi szemmel nézve

Íratlan szabály, mely szerint a kormányok száz nap türelmi időt kérnek a nyilvánosságtól és az ellenzéktől,
hogy bebizonyítsák: elmozdultak a kormányprogramba foglaltak megvalósításának irányába, megtették a
kellő irányváltást, végrehajtották az indokolt őrségváltást. Ritkán adatik meg a türelmi időszak folyamán,
hogy erőteljes zuhanórepülésbe kezd a kormányzó
pártok támogatottsága, több kormánytag ellen bizalmatlansági indítványt nyújtanak be, annyi botránnyal
szembesül a kabinet, mint az éppen regnáló szlovák
kormány esetében. Ráadásul az ajtón kopogtat az Európai Tanács elnökségének fél éve.
A türelmi időszakot a gazdaság szemszögéből ítélve kevés esemény jellemzi. Először a munkanélküliség rátájának lecsökkenése jut eszünkbe, amely immár felülről
nyaldossa a 9 százalékot. Ám ez sokkal inkább a járási
munkaügyi hivatalok tettre kész aktivitásának, semmint a tömegesen létrejövő munkahelyek kínálatának
eredménye. Másodszor az jut eszünkbe, hogy mégsem
települ Besztercebányára az az informatikai óriáscég, amelynek letelepedését közvetlenül a kormányfő
jelentette be, és amely több mint ezerháromszáz diplomást alkalmazna. Harmadszor pedig feltűnik az a
bénaság, amely az agrártárcát jellemzi a hatáskörébe
tartozó négy(!!!) európai uniós operatív program kezelését illetően. Leblokkolt az IROP, az Interreg és a
Vidékfejlesztési Alap, a Leader átértékelését pedig a
városok és falvak társulása követeli, miközben az uniós
hétéves fejlesztési időszakból lassan eltelik három év.
Leginkább a kisebb falvak településvezetői bosszankodnak, mivel a Vidékfejlesztési Alap számos pályázati
felhívására reagáltak, kidolgozták és benyújtották méregdrága pályázataikat. Szívesen fognánk kultúrházak, községi hivatalok, óvodák korszerűsítésébe, vagy
szennyvízhálózatot, multifunkciós sportpályát építenének. Ám erőfeszítéseik, tetemes anyagi ráfordításaik
hiábavalók voltak, mert a program összes pályázati felhívását megszüntette az irányító hatóság, az agrártárca. Úgy hírlik, hogy az új felhívásokat csupán néhány
témakörben hirdetik meg. Vagyis számos kisebb település pályázata hosszabb időre kerül majd az íróasztal
fiókjába, a ráfordítás pedig veszendőbe.
A regionális fejlesztés régiónkat, szülőföldünket érintő
egyetlen, ám fontos intézkedése a Rimaszombati járás
számára megítélt 175 milliós támogatás, az uniós időszak hét évére vonatkoztatva. Ám ez nem közvetlen állami támogatás, csupán nyílt pályázási lehetőség. A lehetőséggel pedig élni kell tudni. Minden egyéb a gömöri
tisztségviselők rátermettségén múlik, noha bizonyára
némi előnyt élveznek majd pályázataik elbírálásánál.
Hat év múlva nagyon szeretnénk azt látni, hogy a keret
döntő részét a gömöriek javára sikerül felhasználni.
A felsoroltakon kívül szinte semmi. Illetve mégis. Ján
Počiatek tavaly csaknem havonta tologatta az R7es nyomvonalát jobbról balra, majd balról jobbra. A
választásokat követően pedig kiderült, valójában mi
is volt a nyomvonal végső meghatározásának legfőbb
mozgatórugója. Nem az optimális műszaki, közlekedési és tájrendezési feltételek, hanem a prominens telektulajdonosok érdeke. Netán a két szemlélet találkozott
egymással? Amennyiben kihúzza végig, a kormánynak
1360 napja lesz még arra, hogy végrehajtsa a kormányprogramban felvállalt temérdek intézkedést, beruházást. A felfutás nagyjából négy mínuszra sikeredett. A
folytatás jobb lesz?
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai
alelnöke

Martos nemcsak a tiniket várja gazdag programjával!

A szerdai nulladik napon költőink, Duba
Gyula, Koncsol László és Tőzsér Árpád beszélgetnek a felvidéki költészet viszonyairól
Minden dal egy forradalom címmel. Ezután
ad koncertet a fantasztikus Muzsikás Együttes, illetve bemutatkozik a nagy nyilvánosság előtt a Velemjáró telefonos alkalmazás,
az elektronikus törvénytár és a felvidéki
autonómia-koncepció infografikája, melyet
a téma legkiválóbb szakértői és kidolgozói,
Horony Ákos (Jurista), illetve Őry Péter
(Pro Civis) mutatnak be. A Kárpát-medencei vándorbölcsőt Pánczél Károly, a Nemzeti

Összetartozás Bizottságának elnöke adja át,
és Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke is megtartja a hagyományos házelnöki
fórumot, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Menyhárt József,
az MKP elnöke társaságában. A nap végén
ünnepélyesen meggyújtják a martosi olimpiai lángot, mellyel kezdetét veszi a IV. Martosi Szabadegyetem.
A csütörtök is sok izgalmat kínál az érdeklődők
számára. Beszélgetés lesz Kaszás Gézával, a Lovasíjász filmrendezőjével, mely az utóbbi idők
legnézettebb magyar filmje lett. A magyar válo-

gatottról, és az egyetemes fociról Gazdag József
beszél majd, vélhetően úti beszámolót is tartva
franciaországi élményeiről. Ahogy ő, úgy Lukács Csaba és Nógrádi György is állandó vendége a MartFesztnek, idén előbbi a keresztényüldözés témájából hoz kalandos élményeket, utóbbi a
migrációs válság aktualitásairól számol be.
És akkor kezdődhet is a hétvége, amelyet pénteken Eperjes Károly Szamóca nyit a Széchenyi
emlékév tiszteletére. Őt követik Bayer Zsolt és
Pozsonyi Ádám publicisták, akik a magyarországi politika és közélet világát tárják fel éles szemmel és éles nyelvvel. Szakály Sándor történész a
nemzeti lobogónk alatt szereplő sportolóink 116
évnyi fantasztikus olimpiai teljesítményéről és a
magyar sport erejéről ad elő. Maradva a sportnál, nem hiányozhat a martosi palettáról a DAC
sem, amelynek számára új időszámítás kezdődik
az akadémia megnyitásával. Minderről maga
az igazgató, Németh Krisztián fog beszélni. Az
amerikai szabadkereskedelmi megállapodás témájában Schiffer Andrással beszélgetünk.
Választások előtt, után, közben. A nemzetpolitikában nincs megállás, a Kárpát-medence magyarlakta országaiban mindig történik valami.
Szombaton az egyes magyar pártok elnökei adnak minderről széles áttekintést – a beszélgetést
Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár moderálja. Az európai politika lehetséges irányairól Török Gábor politológussal
beszélgetünk, Takács Bence műsorvezető pedig

arról cserél eszmét, hogy újra futballnemzet leszünk-e. Ám hogy a szűkebben vett hazai pályát se hagyjuk el, felvidéki gazdák kóstolóval
egybekötött termékbemutatója is lesz a Szeresd
a hazait, támogasd a hazait! jelmondat jegyében. Vasárnap az Úr napja, ennek megfelelően
aznapi témáink is igazodnak ehhez, így Böjte
Csaba atya igét hirdet a Feszty-parkban. A hit
és a szülőföldhöz való hűség egymáshoz tartozó
fogalmak, így bemutatjuk Csáky Pál nagy sikerű
darabját. A Hit és Hűség című előadást a Kossuth-díjas Boráros Imre és társulata jóvoltából
láthatjuk.
Hitük és Istenbe vetett bizodalmuk nélkül bizony a hokisaink sem lettek volna képesek a
csodára Szentpétervárott. A magyar jégkorong
felemelkedéséről és sikereiről a válogatott egykori sztárja, Szuper Levente mesél. A Miradorblog Latin-Amerikát keresztül-kasul bejáró
szerzői által elkalandozunk erre az ismeretlen
földrészre is.
Ez a sok-sok teljesen különböző téma a biztosíték, hogy a napközbeni könnyed szórakoztató programok és az esti koncertek között is a
lehető legtartalmasabban teljen el az idő, és a
rendezvény résztvevői minél több élménnyel
töltekezhessenek fel. Figyelem! A programok
kihagyása komoly élmény- és ismeretanyag elvesztésével járhat, ezért a részvételt bárki csak
saját felelősségre hagyja ki, hiszen pótlási lehetőség legközelebb 2017-ben lesz!
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Növényvédelem
Július a kertben

Lassan érik már a szőlő és
ilyenkor nagyon kell vigyázni
arra, hogy a tőkék ne legyenek
a kelleténél sűrűbbek, mert
akkor a levelek alatt, árnyékban levő fürtök bogyói nem
jutnak elegendő napfényhez,
ezért nem képesek cukrot, savakat, íz-, illat- és zamatanyagokat termelni és ennek következtében gyenge minőségű
szőlőt, illetve mustot fogunk
betakarítani.
Ezért kell most megválogatni
a szőlőtőke hajtásait: az egymáshoz túlságosan közel levő,
a tőke belsejében törekvő és
a fürtöt nem viselő hajtásokat tőből le kell törni. Az így
keletkező sebek gyorsan begyógyulnak! El kell kezdeni
a levelek tövéből (hónaljából)
előtörő hajtások eltávolítását
is, ami ugyancsak kitördeléssel történik. A munka eredménye napsütötte, levegős tőke
lesz, amely eredményesen
védhető meg a kártevőktől
és a gombabetegségektől is.
Megjelent az első tafrinás levélpirosodás a barackfákon,
így a védekezés már elkerülhetetlen, ha eddig nem kezeltük semmivel a fát. Az őszi- és
kajszibarackfák virágzáskori

elégtelen
növényvédelmének egyik kardinális pontja
ugyanis a tafrina elleni védekezés. A virágzással egy időben az apró, hegyes levélkék
is megjelennek, így a kritikus
időszak is ekkorra tehető, hiszen a friss hajtások mindig
érzékenyebbek a fertőzésekre.
A megbetegedést okozó gombafaj, a Taphrina deformans
igen korán támad, már az alig

egycentiméteres leveleket is
veszélyezteti. Az eltorzult
levelek idővel lehullanak,
megvédeni őket csak a korai
szakaszban lehet. Amikor már
észrevesszük a fertőzés nyomait, akkor már nem lehet kémiai úton védekezni, hiszen a
fertőzés már megtörtént.
Védekezni a korai szakaszban kell, ilyenkor több olyan
szabadforgalmú szert vásárolhatunk
gazdaboltokban,
ami megoldást jelenthet. Ilyen
például a Champion 50 WG.
A betegség ellen legeredményesebben megelőző jelleggel
lehet védekezni, korán, szinte
a tél végén elvégzett rezes lemosó permetezéssel, melyre
jól alkalmazható a Champion 50 WG (20-30 g/10 l víz)
készítmény. Ne felejtsük el,
hogy bizonyos szereket már
csak szakmérnökök irányításával, vényre kaphatunk a
gazdaboltokban, így elsősorban a házikertben a szabadforgalmú szereket használhatjuk.
Gondoljunk a jövő évre!
Ha nem akarunk rengeteg
vegyszert kijuttatni a gyümölcsfákra, akkor érdemes rezisztens és/vagy tájfajtákat választani, hiszen a fajta helyes
megválasztása sok
bosszúságtól menti
meg a kertészeket.
Amennyiben
nem
volt eredményes a
vegyszeres növényvédelem, akkor metszéssel is próbálkozhatunk. Ha a fertőzött
ágvégeket egyharmadával visszamets�szük, akkor eredményesen eltávolíthatók a fertőzött részek.
A levágott ágakat égessük el
és ne daráljuk, illetve ne tegyük a komposztba, mert enyhe télen ugyanígy áttelelnek a
kórokozók.
Mostanában sok kártevővel
kell a kertészkedő embernek megküzdenie! Az egyik
leggonoszabb kártevő rovar
a burgonyabogár, amely má-

A pszichológus tanácsa
jusban bújik elő téli álmából. Rövidesen megjelennek
– mégpedig tömegesen – a
burgonya-, a paradicsom-, a
tojásgyümölcs- és a paprikapalántákon a roppant mohó
lárvák is, amelyek – ha idejében nem védekezünk ellenük
– tarra rágják a növények lombozatát. A bogarak, a lárvák és
a tojáscsomók leszedésével és
megsemmisítésével meg lehet
próbálkozni, de az eredmény
igen kétséges. Bármennyire
nem szeretünk permetezni,
mégis ehhez a védekezési
módhoz kell folyamodnunk.
A burgonyabogár ellen a spinosad tartalmú vegyszereket
ajánljuk: az Actara 25 WG-t,
a Bariardot, vagy a Biscaya
240 OD-t amelyek két-három
hétig nyújtanak védelmet a
növények számára, tehát egykét permetezéssel meg tudjuk
védeni a burgonyánkat.
A másik veszedelmes kártevő
a meztelen csiga, amely az
utóbbi időben nagy mértékben
elszaporodott. Ez is roppant
falánk jószág, amely válogatás nélkül megrágja a kertben
kiültetett virágokat, a zöldségféléket, a szamócatöveket.
Az se nagyon kellemes, hogy
ahol elmásznak, tekervényes,
fénylő ösvényeket hagynak
maguk után. Ellenük a Metarex M nevű granulátummal
védekezhetünk eredményesen
(használati utasítás alapján).
A kiválasztott szert a növények sorközébe, kis kupacokban vagy sávosan szórjuk ki,
gondosan ügyelve arra, hogy
a szer ne kerüljön a növények
levelére. Azonban nem ajánlatos használni fejessaláta, káposzta, sóska és kapor közelében, mert ezeknek a leveleit
fogyasztjuk. Tíz négyzetméterre 6 g szert használjunk fel.
A szernek nincs előírt munkaés
élelmezés-egészségügyi
várakozási ideje. Vigyázzunk
arra, hogy macskánk, vagy kutyánk ne férjen a szerhez, mert
menthetetlenül elpusztul! -la-

Kertészkedik?

A kerti kisgépeket is keresse
a BV-TV-ben!
B-CENTER Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919

Bátorkeszi, Obchodná 41.

Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 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 biztosan érzi, hogy
nem maradhat minden a régiben.
HALAK (február 21. – március 20.) 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.
KOS (március 21. – április 20.) 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.
BIKA (április 21. – május 20.) 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.

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

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

Egy szőke nő el akarja adni az autóját, de sehogy sem sikerül neki, mivel az autó kilométerszámlálója már 300 ezer kilométert mutat. Panaszkodik a barátnőjének, aki egy autószalonban dolgozik.
– Van egy tippem, hogy mit kéne csinálnod.
Elmész egy barátomhoz, neki van egy szervize. Ő 10 perc
alatt visszatekeri neked a kilométerszámlálót 50 ezerre,
így már gond nélkül fogsz vevőt találni rá. Így is lett, a kilométerórát átállították. Egy hét múlva újra találkozik a
két barátnő:
– Na, sikerült eladnod az autót? – kérdezi a barátnő.
– Dehogy adom el! Még csak 50 ezer van a kilométerórán...
Rámenős utcai virágárus csalogatja a vevőt:
– Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot, lepje meg vele a feleségét!
– Kösz, de nincs feleségem.
– Akkor vegyen egy csokrot, és ünnepelje meg, hogy ilyen szerencsés!

– Asszonyom, van egy jó hírem! – közli a nőgyógyász a
páciensével.
– Szólítson csak kisasszonynak, még lány vagyok.
– Ez esetben rossz hírem van...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) A Marsnak köszönhetően
ezekben a napokban 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.
RÁK (június 22. – július 22.) Türelmetlen ezen a héten mindenféle vélt vagy valós kötelezettségével szemben, ezért akár kapcsolatait is veszélyezteti. Szabadságvágya nagyon felerősödik
és mindenképpen élni is akar lehetőségeivel.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A hét első napján kedvez Önnek a csillagok állása, ami energiával tölti fel. 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 másnak az
érdekeit, mielőtt cselekszik.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A sok munkából ki sem
látszik, viszont lelkileg nem mindig tesz jót egy ilyen intenzív
időszak. Felszabadító hatással lehet önre, ha néha elmegy táncolni, szórakozni a barátaival. Bármilyen tevékenység megteszi,
ami képes elfeledtetni önnel a munkáját.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Személyes kapcsolatai próbatételnek lehetnek kitéve ezen a héten. Csak azok a kapcsolatok fognak túlélni és megerősödni, amelyek igazán értékesek. Ne
adja fel azonban egyiket sem idejekorán, amíg meg nem győződött
róla, hogy valóban nincs már helye az életében.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) 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.
NYILAS (november 23. – december 21.) Mostanában elhanyagolta barátait és mindent a 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.
BAK (december 22. – január 20.) A Bak jegy szülöttei most több
bolygó együttes hatását élvezhetik. Emiatt összezavarodottnak,
irányvesztettnek érezheti magát, legalábbis, amíg hozzászokik az ellentmondásos energiákhoz. Ilyenkor nem tehet mást, mint megpróbálja megkeresni a változatlan alapokat és kivárja a nehéz időszak
végét.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Eladó átépített garzonlakás
Komáromban.
Tel.: 0905 937 882

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.

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Egynapos sebészet Gútán

A végtisztesség megadásának
anyagi szempontból történő
bebiztosítása
hozzátartozóknak.
Bővebben irodánkban:

Európa Udvar – Máltai Ház.
Tel.: 0944 739 484.
Mindenki dolgoztassa át
magas kamattal felvett régi kölcsönét!
(lakás-, házkölcsön, készpénz kölcsön).

Tel.: 0949 664 167.

* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* A csicsói kastélyba (Komáromi járás) házvezető házaspárt
keresnek. Németnyelv-ismerettel és ápolói gyakorlattal rendelkezők előnyben részesülnek.
Jelentkezni lehet 2016. 07. 25ig a következő telefonszámon:
0042/1/905978570, eszter@csicsoialma.com.
* Eladó Gútán, 7 áras telken
levő 4-szobás, emeletes családi
ház. Tel.: 0915 484 784.

Eladó tűzifa (nyárfa) 10

m3/ 150 euró.

Tel.: 0949 490 011.

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

bármilyen formában (töröttet,
vágottat).
Személyesen megyek érte
(10 euró/kg).

Tel.: 0036 703 424 495

* Sárgabarack eladó (saját
szedés 0,70 euró/kg, leszedve
0,90 euró/kg). Tel.: 0905 430
196.

Eladók hízott kacsák
élve 5,50 euró/kg
szállítással együtt.
Tel.: 0036 30 502 0615,
0036 30 780 7062.

Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 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
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MŰSORAJÁNLAT
július 9-től 15-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

6.00
Astro-világ,
7.00
TV2 matiné, 12.20 Csapdába csalva, 12.55 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.55 Gyilkos sorok
(amer.), 16.00 Pénznyelő
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Evolúció (amer.), 21.10 Zárt
világ (amer.), 23.25 Péntek
13 (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.00
Egy rém modern család
(amer.), 13.30 Agymenők
(amer.), 14.00 Az őrzők
legendája (amer.), 15.55
Castle
(amer.),
18.00
Híradó, 18.50 1 perc és
nyersz!, 19.50 A kutyakomédia (amer.), 21.35
Féktelenül (amer.), 0.15 A
rivális (amer.), 2.10 A sas
és a sárkány (amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.00 Így neveld
az anyádat (amer.), 16.00 A
gyanú árnyékában (amer.),
17.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 18.00 Nyomtalanul
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
A következő három nap
(amer.), 22.35 A belső ellenség (amer.), 23.40 A holló
(amer.-magyar-spanyol)

M2

12.15 Állatkerti sétány,
12.45 Nálatok laknak állatok?, 15.15 Sherlock, a
jak, 16.15 Inami, 17.05
Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.10 J.A.G.
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 MR2 Akusztik,
0.05 Fesztivál Stage Pass,
1.05 Peter Gabriel koncert

Duna tv

10.30 Római katolikus
mise, 13.35 Térkép, 14.10
Ízőrzők, 14.45 Peru, Chile,
15.20 A 9-es kórterem (magyar), 17.00 A muskétások
(angol), 18.00 Híradó,
18.35 Szerencseszombat,
19.30 A szerelem diadala
(olasz), 21.10 Krumplirózsa (amer.), 23.15 Marnie
(amer.), 1.25 A spanom
csaja (amer.)

Duna World

10.25 Öt kontinens, 11.40
Szeleburdi vakáció (magyar), 13.20 Novum, 14.45
Tálentum, 15.25 Balatoni
nyár, 17.30 Junior Úszó
Eb, 20.00 Egynyári kaland
(magyar), 21.30 Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 22.55 Bagi Nacsa Show

Pozsony 1

12.00 Dr. No (angolamer.), 13.55 A leg-falu,
15.00
Dokumentumok,
15.30 Gyere ide, szerelem!
(amer.), 17.55 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Úttalan
utakon, 20.25 Kezét csókolom (olasz), 21.45 Az
ártatlanság kora (amer.),
0.00 Gyere ide, szerelem!
(amer.)

Pozsony 2

14.30 Kerékpározás, 18.00
Színészek – újságirók,
18.35 Esti mese, 18.45 Atlétika-Eb, 22.00 Pohoda
Fesztivál, 22.05 Borgiák
(kanadai-ír), 23.40 Házasság árnyékban (német)

Markíza tv

9.05 A kis
nagyliga
(amer.), 12.25 A holnap
emberei (amer.), 14.20 A
pláza ásza (amer.), 16.10
A macsó (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Karate Kid
(amer.), 23.35 A bosszúálló (amer.)

JOJ TV

10.10 Viszlát, nagyi!, 11.45
A világ Evelin szerint, 13.00
John Tuckernek meg kell
halnia (amer.), 15.00 Séta a
felhők között (amer.), 17.20
Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.40
Majdnem normális csaj
(amer.), 22.45 Machete gyilkol (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

7.00 TV2 matiné, 10.50
Stahl
konyhája,
13.00
Csapdába csalva, 13.40
Gyilkos sorok (amer.),
15.50 Tintin kalandjai
(amer.), 18.00 Tények,
19.00 Jégkorszak (amer.),
20.45
Dirty
dancing
(amer.), 22.55 Ananász
expressz (amer.), 1.35
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.30 Egy
rém modern család (amer.),
12.00 Dallas (amer.), 14.00
A kutyakomédia (amer.),
15.45 Áldatlan állapotban
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.50
Hadak útján (amer.-angol),
22.25 Szívrablók (francia),
1.30 Bosszúszomj (kanadaiamer.)

RTL II

9.40 A királynő (angolfrancia), 11.40 Segítség,
bajban
vagyok!,
16.40
Trükkös gyémántrablás (angol-luxemburgi), 18.50 A
vasmacska kölykei (amer.),
21.00 Pimasz úr átcuccol,
22.00 Heti hetes, 23.40 Halálos csomag (amer.)

M2

12.15 Állatkerti sétány,
12.45 Marcelino, 14.15
Borsószem hercegkisas�szony, 15.15 Sherlock, a
jak, 17.05 Gyerekversek,
17.20 Alvin és a mókusok, 19.05 Dínó-vonat,
19.35 Állatkert a hátizsákban, 20.10 J.A.G. (amer.),
21.05 Különc kalandorok
(amer.), 23.10 En passant
(magyar)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 10.30
Református
magazin,
13.55 Öltések közt az idő
(spanyol), 15.30 Kalotaszegi madonna (magyar),
17.05 Mennyei kötelék,
18.00 Híradó, 18.35 Cédrusliget (amer.), 19.25
Nyomoz a páros (amer.),
21.05 Hét év Tibetben
(amer.-angol), 23.25 A vadász (amer.)

Duna World

10.40 Fölszállott a páva,
13.20
Nagyok,
13.50
Szabadság tér 56, 14.40
Lélektől lélekig, 16.00
Balatoni nyár, 17.30 Junior Úszó Európa-bajnokság, 20.00 A zene az kell,
21.30 Varjúröptetés (magyar), 22.30 On the Spot

Pozsony 1

13.25
Poirot
(angol),
15.00 Egy nyár a kovbojjal (cseh), 16.35 Senki sem
tökéletes, 17.40 Menjünk
a kertbe!, 18.15 Konyhám
titka, 19.00 Híradó, 20.30
Labdarúgás, 23.50 Highlight, 0.05 Poirot (angol),
1.40 Egy nyár a kovbojjal
(cseh)

Pozsony 2

11.30 A család, 13.10 Színészlegendák, 14.10 Kerékpározás, 17.15 AtlétikaEb, 18.45 Esti mese, 20.10
Sherlock (angol), 21.50
Dosztojevszkij
(orosz),
22.45 Tíz nap, amely megrengette a világot (orosz),
0.25 Labdarúgás

Markíza tv

9.10 Dickle Robert (amer.),
11.10 A skorpió (amer.),
13.05 Karate Kid (amer.),
16.05
A
skorpiókirály
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
Twillight 1 (amer.), 23.05
Twillight 2 (amer.), 1.15
Karate Kid (amer.)

JOJ TV

8.35 Új kertek, 9.40 Főzd
le anyámat!, 10.55 Maverick (amer.), 13.30 Fantasztikus négyes (amer.),
15.50 Majdnem normális
csaj (amer.), 17.50 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.40 Házastársi
fogadalom (amer.), 23.00
A titokzatos férfi (amer.),
1.25
Machete
gyilkol
(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

TV2

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
Cápa 4 (amer.), 23.30 Bukott
angyalok (amer.)

RTL Klub

12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 2.00 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
A bosszú asszonya, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry (amer.), 18.00 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 A zöld íjász
(amer.)

M2

12.50 Geronimo Stilton,
14.25 Pin kód, 15.35 Claude,
16.30 Mesélj nekem!, 17.45
Zazie kisasszony, 18.00 Max
és Ruby, 18.55 Eperke és barátai, 20.10 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Szerelem és
vérbosszú (olasz), 0.30 Rex
Rómában (német-osztrák)

Duna tv

12.55 Jamie 15 perces kajái, 13.25 Család-barát,
14.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.20 Erdészház Falkenauban (német),
16.10 Charly, majom a
családban (német), 17.05
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török), 20.25 Kékfény, 21.25
Hawaii Five.0 (amer.),
22.15 On the Spot

Duna World

11.40 Ünnepnapok (magyar), 13.15 Médiak likk,
14.10 Múzeumtúra, 16.05
Balatoni nyár, 18.00 Táncok és templomok, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Már
egyszer tetszett!, 21.00
Híradó, 21.30 Munkaügyek, 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 23.55 Családbarát

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Hegyimentők,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.25 Ma szőke vagyok
(német), 22.15 Labirintus
(cseh), 23.15 Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

13.00 Japán mozaik, 14.30
Tudományos
magazin,
18.45 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.25 Eiffel nyomában, 21.20 Történelem,
21.30 Zero városa (orosz),
23.00 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.00 Két és fél férfi,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
Szalvéta nélkül, 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00
Híradó, 20.30 Négyesben
Szlovákián át, 21.30 Járási forduló (cseh), 23.25 A
rossz tanár (amer.)

JOJ TV

12.30 Castle (amer.), 13.30
Hawaii 5.0 (amer.), 15.30
Kalandok a szigeten, 17.55
Igen, főnök!, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.40
VIP gyilkosságok (amer.),
23.15 Mafsztorik, 0.30 Az
igazságosság (amer.)

M1

KEDD

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

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, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszban,
21.20 Bor, mámor, Provence
(amer.-angol), 0.00 Franklin
és Bash (amer.)

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
Vissza a jövőbe (amer.), 0.05
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 X-akták (amer.), 0.25
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 Ízek
szerelmese, 17.05 Tom és Jerry
(amer.), 18.00 Egy kis mennyország (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 Revolution (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 14.25
Pin kód, 16.15 Peppa malac, 16.30 Mesélj nekem!,
18.00 Max és Ruby, 18.55
Eperke és barátai, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

Duna tv

12.55 Jamie 15 perces kajái,
14.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin
(angol), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német), 19.30
Szerelemben, háborúban (török), 20.30 A fátyolos hölgy
(olasz), 21.30 Laura rejtélyei
(amer.), 22.20 A 109. utas
(amer.), 23.55 Arthur Newman világa (angol-maer.)

Duna World

11.35 Ingyenélők (magyar),
13.15 Térkép, 14.40 Nemzetiségi magazinok, 16.00
Balatoni nyár, 17.55 Boldog
Shceffler János, 19.00 Hogy
volt?!, 20.00 Dallamról dallamra, 21.25 Munkaügyek
(magyar), 22.00 Tűzvonalban

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő (olasz), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 22.10 Cain
kapitány (francia), 23.55
Lynley felügyelő (olasz)

Pozsony 2

12.30
Eiffel
nyomában,
14.30 Kerékpározás, 17.55
Hírek, 18.45 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.30 Háborús
napló, 21.25 A cár gyilkosa
(angol-orosz), 23.30 Berlin
Alexanderplatz

Markíza tv

9.00 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Cobra 11 (német), 13.00 NCIS (amer.),
15.00 A farm, 16.00 Családi történetek, 18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00
Híradó, 20.30 Tüzes csirke
(cseh), 22.35 Négyesben
Szlovákián át, 23.50 NCIS
(amer.)

JOJ TV

12.30
Castle
(amer.),
13.30 Hawaii 5.0 (amer.),
14.30 Az első ügyosztály (szlovák), 15.30 Kalandok a szigeten, 17.55
Igen, főnök!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.40 Turbó
(amer.), 22.40 Gyilkosságok az éteren keresztül
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.35 Glades (amer.), 0.25 A rejtély
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
A fickó F-el, 18.00 Totál beépülve (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 King (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 14.25 Pin
kód, 15.20 Raju, a riksa, 18.00
Max és Ruby (kanadai), 18.55
Eperke és barátai, 20.10 Egyszer volt, hol nem volt, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Monty
Python Repülő Cirkusza (angol), 0.45 Rex Rómában (német-osztrák)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.25
Halálbiztos diagnózis (angol),
15.20 Erdészház Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom
a családban (német), 17.05 Doc
Martin (angol), 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.25 Szerelemben, háborúban (török),
20.30 Szabadság tér 56, 21.40
Húsz óra (magyar), 0.05 A
Buddenbrook ház (német)

Duna World

11.30 Kedves hazug (magyar),
13.20 Rejtélyes XX. század,
13.55 Kárpát expressz, 14.15
Ecranul nostru, 15.40 Balatoni nyár, 17.40 Boldog Scheffler János, 19.00 Hogy volt?,
20.00 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30 Munkaügyek
(magyar), 22.05 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály,
14.05 Menjünk a kertbe!,
14.35 Lynley felügyelő
(olasz), 16.25 A világ kincsei, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Egy maréknyi dollárért (amer.), 22.00 Törvény és rend (amer.), 23.25
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.30
Japán mozaik, 13.10 Az
igazságkereső, 14.30 Tour
de France, 18.10 Rio, 18.45
Esti mese, 19.35 Híradó,
20.10 Az eltitkolt világ keresői, 20.45 Brazílián át,
21.45 Holdtölte (orosz),
23.15 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi,
12.05 Cobra 11 (német),
13.05 NCIS (amer.), 15.05
Szalvéta nélkül, 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Pótterv (amer.), 22.40 Férj,
vagy szerető? (amer.), 1.00
NCIS (amer.), 2.30 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

8.15 Tárgyalóterem, 11.00
Ikrek (amer.), 12.30 Castle
(amer.), 13.30 Hawaii 5.0
(amer.), 14.30 Elit ügyosztály (amer.), 15.00 Kalandok a szigeten, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.40 Az
ördög sosem alszik (szlovák), 21.45 Dr. Csont
(szlovák), 0.55 Csalók
(amer.), 1.55 Az igazságosság (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

6.55 Mokka, 13.35 Knight
Rider (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexik ói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszb an, 21.20 NCIS
(amer.), 23.35 A törvény
embere (amer.)

6.20 Mokka, 13.35 Knight
Rider (mexikói), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Maria (mexikói), 16.50
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
Üvegtigris 2 (magyar), 0.00 A
férjem védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 A pletykafészkek
(amer.), 14.00 Kaméleon
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Keresem a családom,
22.40 CSI: A helyszínelők
(amer.)

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 A bosszú as�szonya, 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 18.00 A
nagy nap (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 King (kanadai), 23.00
Barátok közt, 23.30 Szép kis
nap! (amer.)

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.15 Rudi és Trui, 15.20
Raju, a riksa, 16.30 Mesélj nekem!, 18.00 Max és
Ruby, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Bosszú
(amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.20 Rex Rómában (német-osztrák-olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.50
Jamie 15 perces kajái,
14.15 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.05 Erdészház Falkenauban (német),
15.55 Charly, majom a
családban (német), 17.05
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török),
20.30 Szeretném, ha szeretnél (amer.-német), 22.20
Konyec (magyar)

Duna World

11.30 Egy fiú bőrönddel
(magyar), 14.10 Magyar
krónika, 15.35 Alpok-Duna-Adria, 16.05 Balatoni
nyár, 18.00 Andalúzián át,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30
Munkaügyek
(magyar),
22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.15 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25 A
szerelem árnyai (olasz), 23.20
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.30 Képek a természetből,
13.10 Brazíliában Michael
Palinnel, 14.30 Kerékpározás, 17.40 Rió, 19.45 Szlovákia az ET elnöke, 20.15 Az
eltitkolt világ keresői, 21.35
Az eltűnt birodalom (orosz),
23.20 Rendőrség, 0.00 Berlin
Alexanderplatz

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 13.00
NCIS (amer.), 15.00 Szalvéta nélkül, 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Tüzes csirke (cseh),
21.40 Feleségcsere, 0.30
NCIS (amer.), 2.05 A boszorkányok titka (amer.)

JOJ TV

11.00 Ikrek, 12.00 Híradó,
12.30 Castle (amer.), 13.30
Hawaii 5.0 (amer.), 14.30
Elit ügyosztály (amer.),
15.30 Kalandok a szigeten,
17.00 Híradó, 17.55 Igen,
főnök!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.40 Inkognitó
(szlovák), 22.00 Kameňák
2 (cseh)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 A pletykafészkek (amer.), 14.00 Kaméleon
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 Válótársak, 00.20 Ara csak egy van
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 17.05 Tom és Jerry
(amer.), 18.00 A gyanú árnyékában (amer.), 19.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Új csaj (amer.), 20.30
Showder
Klub,
22.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.55 Mézga család, 13.15
Rudi és Trudi, 14.25 Pin
kód, 16.00 A kis sárkány kalandjai, 16.40 Gyerekversek,
17.20 Kelj fel, Marci!, 18.00
Max és Ruby, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Bosszú (amer.), 0.25 Rex Rómában (német-osztrák-olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái,
14.25 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.10
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin
(angol), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német),
19.30 Szerelemben, háborúban (török), 20.30 Nero Wolfe rejtélyei (olasz), 22.20
Egy nagy család (olasz),
0.05 Ellenállók (amer.)

Duna World

13.40 Útravaló, 14.30 Kosár, 16.00 Balatoni nyár,
17.55 Andalúzián át, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Slágertévé, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.15 Menjünk a
kertbe!, 14.45 Lynley felügyelő (olasz), 15.45 Lehetőség, 16.55 Rosemary
és Thyme, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia leg-faluja, 22.05 James Bond (amer.), 23.55
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

11.00 Tenisz, 14.30 Kerékpározás, 17.50 Rió, 18.45
Esti mese, 19.35 Híradó,
20.15 Halhatatlanok (szlovák), 21.35 A 6. számú kórterem (orosz), 23.25 Berlin
Alexanderplatz, 1.15 Ismerd
meg álmaid férfiját (amer.)

Markíza tv

10.05 Két és fél férfi, 12.00
Cobra 11 (német), 13.00
NCIS (amer.), 15.00 Szalvéta nélkül, 16.00 Családi történetek, 16.56 Niké,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
17.50 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Az örökség (cseh), 22.40
Járási forduló (cseh), 0.10
NCIS (amer.), 1.55 Cobra
11 (német)

JOJ TV

9.20 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó,
12.30
Castle
(amer.), 13.30 Hawaii
5.0 (amer.), 14.30 Járási
forduló (cseh), 15.30 Kalandok a szigeten, 17.00
Híradó, 17.30 Topsztár,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.40 Főzd le anyámat!,
22.00
Mythica
(amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

július
július
július
július
július
július
július

9-én
10-én
11-én
12-én
13-án
14-én
15-én

Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella
Jenő
Őrs
Henrik, Roland

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Varga-Polyák Gergely és Fekete Tímea, Dózsa József és Muranová Štefka
Gútán: a gútai Szulcsányi János és Cseh Katalin, a gútai
Šipék Béla és a szímői Szőke Denisza
a gyöngyösi dr. Keresztes Tamás és a perbetei dr. Benyó
Veronika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a dunamocsi Simonka
Ádám, a gútai Sztojka Tiffany és Macsali Dóra,
az ógyallai Danics Erik, a naszvadi Veinhardt
Lilien, Flaisz Gabriel és Burkuš Botond, a csúzi Litausky Damian, a hetényi Ďumbier Dárius, a bátorkeszi
Tóth Fanni és Horváth Lara, a keszegfalvai Gombos Máté,
a tanyi Papp Jázmin, a komáromi Szakács Olivér, Rozsár
Bence, Bolla Eduard és Mezei Márk Noel.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Hegyeshalmi Dorota (83 éves), Slobodová Helena (83 éves), Laurinecová Helena (95 éves),
Magyar Ondrej (71 éves), Kopecká Mária (83 éves),
Székelyová Brigita (75 éves), Matusz István (75
éves), Toková Helena (82 éves), gútai Marosi Júlia
(96 éves), Borka József (82 éves) és Tamási István
(78 éves), az ekeli Kiss Karolina (89 éves), a karvai
Ruzsicska Erzsébet (87 éves), a naszvadi Gál Anna
(71 éves), valamint a perbetei Tóth Ildikó (51 éves).

Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkből kitörölhetetlen, mély fájdalommal
mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, a jó barátoknak és mindazoknak,
akik július 1-jén elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett édesanyát, nagymamát,
dédnagymamát és üknagymamát,

özv. Marosi Ferencnét,
(szül. Csütörtöki Júliát),

A Dunatáj receptkönyvéből

GÖNGYÖLT TÖLTÖTT HÚS
Hozzávalók:
8-10 szelet sertés hosszúvagy rövidkaraj csont nélkül
2 darab zsemle
2 egész tojás
só
bors
vágott petrezselyemzöld
vegyes zöldségek
4-5 db gomba
tej
trappista sajt

Ribizlis torta

Hozzávalók:

A tésztához:

4 tojás
10 dkg étcsokoládé
10 dkg vaj
12,5 dkg cukor
15 dkg darált mogyoró
10 dkg liszt
3 evőkanál kakaópor
2 teáskanál sütőpor
vaj és zsemlemorzsa a
formához

Elkészítése:

A hússzeleteket jó vékonyra kiklopfoljuk, mindkét oldalát besózzuk.
A tejbe áztatjuk a zsemléket, majd jól kinyomkodjuk, és hozzáadjuk
a tojásokat, a petrezselyemzöldet, ízlés szerint a párolt zöldségeket,
sózzuk, borsozzuk, és alaposan összekeverjük.
Ebből a töltelékből minden szelet húsra kis halmokat rakunk a hús
szelet méretétől függően, felcsavarjuk, a két végét benyomkodjuk,
mint a töltött káposztát. Kizsírozott tepsibe sorban egymás mellé
rakjuk úgy, hogy a felcsavart széle alul legyen.
Alufólia alatt sütjük, míg a hús megpuhul, és utána a fóliát levéve világospirosra sütjük. Reszelt sajttal beterítjük, és még 10 percre
visszatesszük a sütőbe, hogy a sajt jól ráolvadjon.
Sült burgonyával körítjük.
Egyetemisták, Komáromon kívül lakók
jelentkezését várjuk!

Munkavállalási engedély nem kell!
Tel.: 7731 267 * 0911 316 762

Rekonštrukcia bytov.
Lakásfelújítás.
Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.
* Eladó dupla és egyszemélyes
rekamié, könyvesszekrény és
két fotel. Tel.: 7782 517.

A krémhez:

50 dkg ribizli
1 dl illatos likőr
3 dl tejszín

1 csomag vaníliás cukor
3 evőkanál porcukor+kevés a
szóráshoz

Elkészítése:

Kivajazzuk, és zsemlemorzsával megszórjuk a tortaformát.
A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. A csokoládét vízfürdőben felolvasztjuk. A sütőt 180
fokra (gázsütő 2. fokozat) előmelegítjük.
Elkészítés: A vajat a cukorral habosra keverjük, beledolgozzuk a csokoládét, a tojássárgákat és a mogyorót. A lisztet elkeverjük a kakaóval és a sütőporral, és a masszához
adjuk. Végül a tojáshabot is beleforgatjuk. A formába simítjuk, és kb. 40 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni. A ribizlit
megmossuk, a szemeket villával lehúzzuk a száráról. Lecsepegtetjük. A tortáról levágunk egy vékony kalapot, és
szétmorzsoljuk. A tortát megcsepegtetjük a likőrrel, és rászórjuk a ribizli felét. A tejszínt a vaníliás cukorral és a porcukorral kemény habbá verjük, felét a tortára simítjuk, rászórjuk a maradék ribizlit, és rákenjük a maradék tejszínt.
A torta tetejére szórjuk a morzsát, meghintjük porcukorral,
és azonnal hűtőszekrénybe tesszük. Legalább másfél órán
át hűtjük, hogy kellő szilárdságú legyen és könnyen lehessen szeletelni.
Elkészítése: kb. 45 perc

S Z U D O K U

Sofőrt keresünk
C-típusú
jogosítvánnyal,
alapfokú
német nyelvtudással.

Napidíj 60 euró

aki életének 96. évében

Hétvége itthon!

távozott szerettei köréből.

Tel.: 0915 880 0438

Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel enyhíteni igyekeztek
mély fájdalmunkon.

* Eladó Gútán egy összkomfortos 3,5 szobás családi ház
üvegházzal (+ pince, garázs
melléképületek) 10-áras kerttel.
Tel.: 0905 443 515

Emlékét őrző családja

MEGEMLÉKEZÉSEK
A nevetek a szél simítja egy táblán,
az örök kék ég alatt az örök magány,
ám mégis bennünk éltek tovább,
mert az emlék erősebb, mint a halál...
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk

Csak az hal meg,
akit elfelednek...
Ezekben a napokban
emlékezünk arra
a kegyetlen napra,
amikor utolsót dobbant
a szerető férj, édesapa,
após és nagyapa,

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emléketeket.
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk

dr. Horváth György
alkotmánybíró

szíve.
Akik szerették és tisztelték, emlékezzenek rá velünk
együtt ezen a szomorú második évfordulón.
Emlékét őrző családja
A szívben örök a fájdalom...
Hat évvel ezelőtt, július 9-én
bérgyilkos ölte meg
a szerető férjet, testvért,
édesapát, apóst és nagyapát

Gönczöl Kálmánra és nejére, Gönczöl Ilonára
			
(szül. Varga)
		
haláluk
huszonegyedik 		
évfordulóján.

ötödik

Emléküket örökké őrző családjuk

Basternák Lászlót,
Ógyalla polgármesterét,

az MKP járásai elnökét,
megyei képviselőt.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá velünk együtt
ezen a szomorú,
hatodik évfordulón.

Jakab Sándorra és nejére, Jakab Sándornéra

Emlékét őrző családja

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és
szerényen,
drága lelked nyugodjon békében.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 12-én,
halálának hetedik évfordulóján

Horváth Gézára
Gútán.

Emlékét örökké megőrizzük

szül. Simigh Máriára

haláluk
kilencedik 	         ötödik
évfordulóján.
Szeretetüket és jóságukat örökké szívükben őrizzük.
Gyászoló családjuk

Két évvel ezelőtt,
türelemmel viselt, hosszú szenvedés
után távozott szerettei köréből
a fiú, férj, apa,

ifj. Novák Károly.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét szívükben őrző családja

L A B D A R Ú G Á S
Mérlegen a Komáromi járás csapatainak szereplése a 2015/2016-os sportévben (3.)
V. liga
A bajnokságban nyolc ponttal többet begyűjtő Ekel csapata, megelőzve Szentpétert, magabiztosan
végzett az első helyen. Grajczár Antal, az ekeliek Tóni bácsija edzőként tevékenykedett – szűken
is számítva – jó tucat évnyit. Ott-tartózkodása alatt valamennyi korosztályú csapat jól szerepelt,
messzire jutott, mert Tóni bácsi a legkisebbekben is meglátta a jövő labdarúgóit.
Az ekeliek felnőtt csapata ötször feldolgozni. Az új bajnoki idény 76:32 lett. A második hely elérényerte el a bajnoki címet, egy adhat majd választ a történtekre, séhez elegendő volt az 55 pont.
esetben a III. ligába röpítette csa- amely viszont az ekeliek számára Az új, a IV. ligában elvárt kövepatát, a szereplésre azonban nem nem lesz egy könnyű időszak.
telmények mellett az első, őszi
kerülhetett sor, anyagiak hiányá- A második helyen végzett Szent- idényben ellenfeleik kiismerésére
ban. Idén ez az eset ismét megtör- péter csapata vállalta, hogy a IV. és a bajnokság 9-10. helyének
tént. Járásunk legszebb pályája
ligában debütáljon. Egy kis erő- megszerzésére törekednek majd.
és stadionja jobb sorsra lenne
sítéssel a csapat nagy megle- Ősztől tehát három járásbeli csaérdemes, s mint megtudtuk,
petéseket okozhat a ligában. patnak is szurkolhatunk a IV. liaz anyagiak miatt Grajczár
Ismerve Jurenka edző mun- gában.
edzőtől is meg kell válniuk
káját, aki a múltban a III. ligás Az V. liga hetedik helyezettje
az ekelieknek, így nyílt kérdés KFC csapatát is edzette, majd a II. Marcelháza csapata, amely az
marad, hogy a jó focistákban ligás ifi csapatot is, érti a dolgát. utóbbi időben sok változáson
bővelkedő csapat játékosai mer- A vezetőség mindent megtesz a ment keresztül. Felemás sikerere veszik majd az irányt, vagy további jó szereplésért, Jobbágy ik voltak, amit a 14 győzelem, 2
maradnak mindazok, akik a IV. József polgármester pedig a csa- döntetlen és 14 vereség is bizoligában is remekeltek volna. Ekel pat támogatása érdekében. A foci nyít. Utánpótlás csapatuk a VI. li63 ponttal lett bajnok, 61:28-as szerelmesei nyugodtan bízhatnak gában a második helyen végzett.
lett a gólaránya. A vezetőség és a a polgármester és az önkormány- Tóth edző és a vezetőség becsüjátékosok számára felfoghatatlan zat segítőkészségében. Szentpéter lettel elvégzett munkája nagyban
ez a helyzet, amelyet valószínű- csapata az V. ligában a legtöbb elősegítette a csapatok elért eredleg még sokáig nem tudnak majd gólt (76) rúgta és gólarányuk ményeit. Az elnök Viederman,
aki a fakócsapat oszlopos tagja,
szorosan együttműködik AndrusAz V. liga végső táblázata
ko István edzővel és a vezetőség1. Ekel
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A csicsóiak
ezüstérmesek

Tizedik alkalommal rendezték
meg az öregfiúk V-4-es kispályás tornasorozatát, amelynek
első fordulójában a következő
eredmények születtek:
FC Csicsó Kertvendéglő –
Olympia Bruntál 3:1, FC Csicsó
– Párkány 1:3. Végeredmény:
1. Párkány, 2. Csicsó, 3. Esztergom, 4. Bruntál

K Y O K U S H I N K A R AT E
Nemzetközi karateverseny Keszegfalván

KAJAK

–

KENU

Június 30-án fogadta hivatalában a hétvégén végetért moszkvai kajak-kenu Eb komáromi
aranyérmeseit Stubendek László. Komárom város polgármestere elismerését fejezte ki a sikeres
sportolóknak, hiszen a Mišák – Vlček – Tarr – Linka összetételű négyes már 2015-ben, Milánóban maga mögé utasította a világ legjobbjait, ahol egyúttal kiharcolták az idei, Rio De Janeiro-i olimpiai részvétel jogát is. A két komáromiból, egy somorjaiból és egy nyitranovákiból álló
szlovák kajak négyes Moszkvában előbb ötszázon, majd ezer méteren parádézott. A kvartett a
rövidebb távon ezüst-, a hosszabbikon aranyérmet szerzett. Ez volt Szlovákia 16. Eb-aranyérme
és összességében a 41. Eb-érme.

AT L É T I K A

Tizenöt kategóriában összesen 114 sportoló állt rajthoz a III. Csicsói Falunapi Futáson a két
héttel ezelőtti hétvégén, amelynek főszervezője a község önkormányzata, társszervezője pedig
a helyi Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda volt. KATEGÓRIAGYŐZTESEK:
GYERMEKEK
Gyula (Komáromfüss) 1,48. * induló * J (60 év felett): GyurOvisok (350 m): Arató Sára Felső tagozatos lányok (1200 kovics Erika (Szentmihályfa)
(Budapest) 1,12 perc * Alsó ta- m): Gaál Réka (Izsa) 6,15 * 14,48.
gozatos lányok (500 m): Kluč- Felső tagozatos fiúk (1200 m): FÉRFIAK (5 km)
ka Dominika (Izsa) 2,03 * Alsó Kiss Erik (Csicsó) 5,21.
A (15–20 éves korig): Fülöp
tagozatos fiúk (500 m): Polyák NŐK (3 km)
István (Bős) 24,20 * B (21–39
F (15–20 éves korig): Bödők éves korig): Képesi Attila
Lili Napsugár (Csicsó) 14,18 (Bős) 19,04 * C (40–49 éves
* G (21–39 éves korig): He- korig): Király Mátyás (Bős)
ring Veronika (Csallóközkürt) 21,06 * D (50–59 éves korig):
13,12 * H (40–49 éves korig): Földes Csaba (Csicsó) 24,20 *
Sándor Éva (Bős) 14,58. I E (60 év felett): Lelkes József
(50–59 éves korig): nem volt (Nyárasd) 22,26.
A felső tagozatos fiúk futóversenyének legjobbjai serleget és
díszoklevelet vehettek át a III. Csicsói Falunapi Futáson

CSELGÁNCS

Az osztrák Zeltweg neve
nem cseng ismeretlenül a
sportbarátok előtt, hiszen
katonai repülőterén rendezték a Formula-1 első osztrák
nagydíjat is.
Nemrég a kisvárost a cselgáncsozók vették birtokukba,
amikor 64 klub 450 versenyzője lépett tatamira. Természetesen most sem hiányozhattak a gútai dzsúdósok,
akik közül kategóriájukban
Tánczos Márton aranyérmet,
Keszeli Róbert bronzérmet és
Gubian Márk pontszerző ötödik helyet ért el.

A Seishin Karateklub már kilencedik alkalommal rendezte meg a Polgármester Kupáért zajló
nemzetközi karateversenyt Keszegfalván, amelyen idén közel 100 induló vett részt. A versenyt
a Lőrincz Gyula Alapiskola tornatermében tartották.
A verseny helyszínén akadály- Tamás (Csallóközaranyos), aranyos) * serdülők: Holub
pálya volt felállítva a gyerekek Gáspár Rudolf (Megyercs), Dániel (Keszegfalva) * ifi fiúk:
részére, míg a nagyobbaknak Nagy Kristóf (Nemesócsa), Markovics Ádám (Keszegfalaz udvaron 2 kg súllyal kellett Fodor Fanny, Miklós Ba- va).
távolba dobni, a nagyobbak lázs, Miklós Noémi, Menző A polgármester különdíját, a
deszkát törtek ököllel, kézél- Márk, Kovács Sándor (Vá- Polgármester Kupát Lovász
lel, vagy könyökkel. A park- sárút), Nagy Róbert, Bajcsi Miklós (Keszegfalva) érdeban íjászversenyt rendeztek. A Adrián (Ekecs), Öllös Hunor, melte ki mind hazai, mind
versenyt Lehocký Milan pol- Paulík Alex, Sebők Dávid, nemzetközi szinten elért szép
gármester nyitotta meg.
Hájas Kornél, Rózsa Anna, eredményeivel, illetve azzal,
A gyerekek 3,8 km-es (7-12 Fodor Kata, Szelle Tamás, hogy már tíz éve töretlenül láévesek), és serdülő korosz- Czinege Erik, Takács Bence togatja az edzéseket.
tálytól 5,5 km-es (13 éves (Dunaszerdahely), Vígh Lara
kortól) távon különböző (Nagymegyer), Dohorák PanBIRK
erőnléti (guggolás, ugrálókö- na (Egyházkarcsa), Vancsek
A Csallóköz Nagydíjáért kiírt nemzetközi birkózóversenyen 13 ország 29 birkózóklubját összesen 195
ifjú birkózó képviselte. Az egyéni versenyben a Komáromi Spartacus Birkózóklub birkózói a következő eredményeket érték el:
Diák 2003 – 2005 korosztály: 37 kg NAGY Nikolasz
6. hely * 40 kg VELSICZ Richárd 6. hely * 44 kg

ÚSZÁS

Dikácz Bence országos csúccsal zárta a szlovák bajnokságot
Bence(2004) országos csúccsal és nyolc éremmel zárta az idei
háromnapos, június 24-től 26-ig, Pozsonyban megrendezésre
kerülő hosszúpályás szlovák országos bajnokságot.
Hat bajnoki címet, egy ezüst- 800 méteres gyorsúszásban,
és egy bronzérmet gyűjtött a 200 méter mellúszásban, 200
három nap alatt. Az országos méteres
pillangóúszásban,
bajnoki címek mellé nyolc 200 méteres és 400 méteres
egyéni csúcsot és a 11-12 éves vegyesúszásban. Második lett
fiúk legeredményesebb úszója 200 méteres gyorsúszásban és
címét is megszerezte. A leg- harmadik lett 4x100 méter mix
nagyobb sikert a 800 m-es vegyes váltóban.
gyorsúszó számban aratta, ahol
9:41.20-as idővel, országos
csúccsal ért célba. Aranyérmet nyert még 400 méteres és

ÓZÁS
LAKATOS Imre – 7. hely * 52 kg – PREZMECZKÝ
Gyula 3. hely * Serdülő 2001 – 2002 korosztály: 85
kg NAGY Kevin 5. hely * Kadét 1999 – 2000 korosztály: 63 kg NAGY Arnold 5. hely * Felnőtt 1998 és
idősebb korosztály: 85 kg PETRÓK Markusz 5. hely
* Lányok 1995- 2000 korosztály: 48 kg – PINTÉR
Vanessa – 3. hely
Dr. Kúr Károly

Gyorsasági motorozás

tél, kettlebell nyomás stb.), és
ügyességi feladatokat (célba
dobás) teljesítettek. Első helyezettek: Markovics Ádám,
Holub Dániel (Keszegfalva), Kovács Tamás Adrián,
Koczkás Levente, Fekete

Ferenc (Várpalota), Csizmadia Tibor (Wasabi).
Az összevont kategóriák
győztesei: gyermekkorosztály
– Nagy Kristóf (Nemesócsa),
Öllös Hunor (Dunaszerdahely),
Koczkás Levente (Csallóköz-

A Losonc melletti Bolyk (Boľkovce) valamikori katonai repülőterén szombaton rendezték meg a Szlovákiai Gyorsasági Asszociáció kupájáért meghirdetett versenysorozat negyedik fordulóját. Erről természetesen
nem hiányozhatott Komárom képviseletében Szabó
Coco István, aki új pályacsúccsal örvendeztette meg
népes szurkolói táborát. A 2012 m-es távon 6.41 másodperc alatt gyorsult fel 198 km/ó sebességre. Ezzel az
1000 cm3 feletti motorkategóriában abszolút győztesnek bizonyult. A kupaverseny zárásáig még kétszer kell
rajthoz állniuk a versenyzőknek, ám most egyhónapos
szünet kezdődik, azután folytatódnak a szlovákiai kupaversenyek, illetve a kunmadarasi reptéren a nemzetközi
megmérettetések * Felvételünkön Szabó és „mocija” a
rajt előtti percekben.

A kis komáromi úszócsoda,
Dikácz Bence (középen) nem
először állhatott a dobogó
legfelső fokán

LOVAGLÁS

A westernlovaglás VII. vándorkupáján a junior szlalom
kategóriában
bronzérmes
lett az ógyallai Zsigó farm
képviseletében
Szabóová
Nataly.
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