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Ismét „többlépcsős” lesz a komáromi testületi ülés

Bastrnáknak köszönhető
a híd körüli káosz?
Németh István felvétele

Időzített bombaként ketyegő környezetszennyezés

Sólymos szerint pánikra nincs ok

Sólymos László környezetvédelmi miniszter mindenkit megnyugtatott, hogy a volt Juraj Dimitrov Vegyiművek vereknyei hulladék-lerakataiból szivárgó talajvíz nem jelent közvetlen veszélyt a környező településekre és a Csallóköz ivóvízkészletét sem veszélyezteti. Tette ezt annak
ellenére, hogy Milan Šindler vereknyei önkormányzati képviselő korábban figyelmeztetett,
hogy a szennyezés gyorsan terjed a Csallóköz központja felé, ami a gyakorlatban annyit jelent,
hogy naponta méterekkel nő a mérgező vegyi anyagokkal szennyezett terület. Anna Zemanová
ellenzéki parlamenti képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a minisztérium valójában
azt sem tudja, pontosan milyen anyagok vannak a földben.
Eddig összesen 446 féle mér- tett gyökér- és leveles növények a benzoléra és az etánéra hagező anyagot vizsgáltak, de fogyasztása, a kutakból szárma- sonlítanak.
egyes becslések szerint akár zó talajvíz ivása, illetve az ilyen Mindezek ellenére a környezetvédelmi tárca vezetője pá600 is lehet. A talajvízben ta- vízzel való zuhanyozás.
lálható szennyező anyagok Az aromás szénhidrogének nikkeltésről beszél és politikai
Holíková, a közegészségügyi közé sorolt BTEX-vegyü- harcként jellemezte a lerakat
hivatal munkatársa szerint letekről egy, a Szent István körül kialakult helyzetet. „A
mikrogrammokban mutatha- Egyetemen készített, az in- támadások nem oldják meg a
tók ki és úgymond csak akkor terneten fellelhető doktori problémát” – nyilatkozta Sólykárosak, ha az ember hosszú értekezés a következő meg- mos László. A tárca néhány
ideig használja a vizet. Hogy döbbentő megállapításokat hete meghirdette a lerakat elez pontosan mennyi időt jelent, tartalmazza: „Illékony mo- szigetelésére kiírt közbeszerarról nem esett szó.
noaromás vegyületek, melyek zési pályázatot. Európai uniós
A talajvízben főként pesztici- közül a legjelentősebbek a forrásból egy 2 kilométer hos�deket, herbicideket, klórozott csoport névadói: a benzol, a szú, 22 méter mély és 80 centiszénhidrogéneket, benzol-tolu- toluol, az etil-benzol és a xi- méter vastag fallal szigetelik el
ol-xilolok-etil-benzolt (BTEX) lolok. A csoport vegyületei a telepet. A projekt költségveés további anyagokat is találtak. már igen kis koncentrációban tése 30 millió euró.
A talaj és a talajvíz szennyező- toxikusak, sőt a benzol em- Nos, abban egyetérthetünk,
désének terjedelmére való te- berben bizonyítottan humán hogy a támadások valóban nem
kintettel az emberre veszélyes karcinogén (rákkeltő) hatá- oldanak meg semmit, azon
egészségügyi kockázatokat és a sú”. Az értekezés kiemeli: viszont nem lehet csodálkozszennyeződés továbbterjedésé- a benzol által okozott halál ni, ha az emberek féltik (nem
nek a kockázatait is kimutatták általában légzésbénulás mi- alaptalanul) a saját és szeretteaz érintett övezetben. A szen�- att következik be, a toluol az ik egészségét. Teszik ezt annak
nyezett víz kapcsán az egyik idegrendszerre és a bőrre, a ismeretében, hogy ezt az évek
legkockázatosabb a kútvíz me- xilol pedig az izomerekre is óta időzített bombaként ketyegő
dencékben történő használata, izgató hatást fejt ki, az etil- környezeti fenyegetést egészen
valamint a térségben termesz- benzol kémiai reakciói pedig ezidáig elmulasztották hatástalanítani és pillanatnyilag a hónapokig is elhúzódó közbeszerzés meghirdetésénél tartanak,
nyugalomra és birkatürelemre
intve a lakosságot. Nem szólva
A rendőrség komáromi igaz- kolába sem. A rendőrséget a arról, hogy hány ilyen és ehhez
gatósága eljárást indított egy munka-, szociális és család- hasonló van még a környeze41 éves komáromi nő ellen, ügyi hivatal értesítette. A nő tünkben és hogy vajon kinek a
amiért nyolcéves kisfiát nem hat hónaptól öt évig terjedő felelőssége mindez?
járatta iskolába. A kisfiút az börtönbüntetésre számíthat.
-zsuanyja be sem íratta egyik is-

Iskolakerülés
szülői engedéllyel

II. Duna-parti
Piknik

A magyarországi kötetlen találkozók szolgáltak a szervezők
számára jó példával, amikor
megfogalmazódott bennük az
igény, hogy a felvidéki magyar
közélet iránt érdeklődők számára, illetve az abban fontos
szerepet betöltő személyiségek
részvételével kötetlen beszélgetéseknek teret adva, időszerű
témákat megvitatva rendezzenek egy találkozót. Vasárnap
Dunamocson a politika és a közélet aktuális kérdéseit vitatták
meg a II. Duna-parti Pikniken.
A rendezvényen jelen volt az
MKP országos vezetése, Csáky
Pál, az MKP európai parlamenti képviselője, Duray Miklós,
a Szövetség a Közös Célokért
elnöke, valamint igazgatója,
Pogány Erzsébet, akik a tavalyi
első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett
Duna-parti Piknik támogatói,
szervezői voltak.

Több olyan programpont is szerepel a komáromi képviselő-testület 34. ülésén,
amelyből látni lehet, hogy a nyárelő utolsó ülése is többfordulós lesz. Nem csak a
képviselőtestületben váltott ki heves vitát az a tény, hogy az új híd építésének megkezdésével egyidőben még csak a végleges tervei sincsenek elfogadva a Komáromot
elkerülő útvonalnak. A szakemberek szerint jó esetben 2025-re készülhet el az új
útvonal, amelynek eredményeképp a kamionforgalom nem a járási székhelyen át
halad majd.

akkoriban a komáromi képvise- nélkül Harcsás térségében épüllő-testület nem döntött, annak hetett volna meg, az eredeti terellenére sem, hogy lapunk több vek szerint, a hídtestben vasúti
a l k a l o m m a l pályákkal négysávosan, a terveA hét aranyköpései Bastrnák Tibor
is felhívta a zett gyorsforgalmi útra, illetve a
parlamenti képviselőtől:
figyelmet, ka magyarországi M1-es sztrádára
... az embereknek el kell mondani az igazat, t a s z t r o f á l i s kapcsolódva. Ezzel kapcsolamert politikusok vagyunk... (Králiktv, 4:25) következmé- tosan Bastrnák Tibor kiemelte,
... Aki még egyszer azt mondja, hogy én intéz- nyekkel járhat, hogy Komáromot rá szeretnék
tem el (a keletre tervezett híd nyugatra való ha a teherfor- kapcsolni az R8-as gyorsforgaláthelyezését), az barom...
(Králiktv 4:31) galom évekig mi útra, s azt az új hídra.
(A parlamenti képviselő viszont annyit maga is a városon ke- Több szakember állítása szerint
elárult, hogy ő és Zatykó János, az akkori dél-ko- resztül halad. mindennek ellentmond, hogy az
máromi polgármester írta alá a híd elhelyezésének A képviselők új híd valójában csak kétsávos
bírálták a híd lesz és nem felel meg a gyorsmódosítására vonatkozószándéknyilatkozatot!)
elhelyezésé- forgalmi utak kritériumainak.
érkező, s várhatóan többszö- nek módosítását A régi tervek Dél-Komáromban viszont már
rösére duzzadó teherforgalmat alapján komolyabb beruházás elkészült az elterelő út …
még Komárom előtt elterelje
az új híd felé. Munkájukat elsősorban az nehezítette, hogy
Andrej Danko, a parlament elnöke 2017. november nea Vág és a Holt-Vág területén
gyedikére hirdette meg az idei megyei választásokat. A
sok a környezetvédelmi terüházelnök döntése értelmében a választókerületeket és az
let. A megoldások többsége
egyes megyei önkormányzati képviselők számát augusztus
így, vagy úgy, de érinti a Holt11-éig kell meghatározni. Ez a dátum a határideje a kerüVágot, illetve Gadócot. A területi választási bizottságok székhelyei meghatározásának is.
letrendezési tervet éppen ezért
Szeptember 5-ei hatállyal kell az egyes választókörzeteket
az MKP képviselői a megyei
létrehozni és a választóhelyiségeket kijelölni, az első tanácsközgyűlésen ellenezték, majd
kozásuk időpontja pedig szeptember 11-e lesz. A határozat
látva a többi képviselő hozazt is megszabja, hogy a kerületi és körzeti választási bizottzáállását és erőszakosságát,
ságok megalakulásának határideje október 5-e, az első tatiltakozásul nem szavaztak. Érnácskozásuknak pedig október 10-éig kell lezajlania.
dekes viszont, hogy minderről
A szakembercsoport kétféle
javaslatot készített annak érdekében, hogy a Nyitra felől

Megyei választások ősszel

Mečiar szelleme tovább kísért

A Szlovák Rádió és Televízió vezérigazgatójáról szóló parlamenti szavazás megmutatta: a szlovák parlament politikai kufárok játszótere. A hatalomhoz való ragaszkodás felülír minden
elvet. Megismétlődött a parlamenti választások utáni jelenet: a néhány nap leforgása alatt
született háttéralkuk miatt a Most-Híd véleménye gyökeresen megváltozott. A szélsőségesek
elleni fellépés és a korrupcióellenesség élharcosai pedig a fasisztákkal kerültek egy platformra,
hiszen ugyanarra a személyre szavaztak, akinek nevéhez több kétes ügy fűződik.
A közszolgálati médiát így
évekig egy olyan személy irányíthatja, aki Szlovákia legsötétebb időszakában, Vladimír

Tisztelt gútai szülők, iskolabarátok!
Mint a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola újonnan megválasztott
igazgatója fordulok Önökhöz, azzal a céllal, hogy tájékoztassam
Önöket az iskola életében bekövetkező változásokról.
A gútai iskolák életében az elmúlt év, de sok esetben az azt megelőzőek is viharos hangulatban teltek. Ez sem nekünk, pedagógusoknak, sem a tanító-nevelő folyamatoknak, ezeken keresztül
pedig a gyermekeinknek sem használt. Rövid távon a legfontosabb célomnak tehát annak biztosítását tartom, hogy iskolánkban
ezentúl az élet nyugodt mederben folyhasson, a tanárok munkájukat külső és belső feszültségek nélkül végezhessék.
Ennek biztosítása több tényezőtől függ. Először is értelmes párbeszédre törekszem a város másik két magyar tannyelvű alapiskolájával, mert a beiratkozásoknál ugyan egymás konkurenciái
vagyunk, viszont mindannyian ugyanazt a célt követjük, Gútáért
és a magyarságunkért, végső soron pedig gyermekeinkért, a jövő
nemzedékekért dolgozunk. Ez részünkről nem egy jól hangzó
szlogen, hanem megkerülhetetlen elv, amit a nehéz időkben is
szem előtt kell tartanunk!
Ami a belső feszültségeket illeti, a múlt konfliktusait le kívánom
zárni, anélkül, hogy állást foglalnék bennük, vagy ítélkeznék bárki felett. Az iskola irányításának átvétele után részletesen átvilágítjuk annak belső működését és pénzügyeit, melynek eredményéről természetesen szintén tájékoztatni fogom a közvéleményt.
Célom, hogy a múlt örökségéből csak a jót tartsuk meg, s ezt
követően, az iskola alapításának 90. évfordulóján immár tiszta
lappal az egyértelmű fejlődés útjára léphessünk.
Nem titkolhatom el Önök előtt, hogy mindez nem kis feladat,

Mečiar
miniszterelnöksége
idején tanulta ki a politikai
szervilizmus, a mindenkori hatalom kiszolgálásának

amiben komoly felelősség hárul
a tanári karra. Beiktatásomat követően senkit sem szándékozom
eltávolítani a helyéről, ha pedig
mégis lesznek önként távozók,
igyekszem tapasztalt és elismert
pedagógusokkal pótolni őket.
A fenntartó önkormányzat támogatására is számítok, bízom
segítő szándékában, reményeim
szerint hozzánk hasonlóan az ő céljuk is az, hogy a majd évszázados múltra visszatekintő II. Rákóczi Ferenc Alapiskolát újra Gúta
büszkeségévé tegyük!
Végezetül pedig az Önök, szülők és iskolabarátok segítségét kérem, hogy együtt, kéz a kézben élesszük újra, építsük és öregbítsük iskolánk régi jó hírnevét! Mint az előzőekben elmondtam,
munkával és fáradozással teli időszak elé nézünk, de kérem a türelmüket, mert hiszem, hogy munkánk gyümölcse beérik, és a sok
szülő bizalmára sem lehetünk érdemtelenek, akik az idei beiratkozás során kiálltak mellettünk és legdrágább kincsüket, gyermeküket, annak fejlődését iskolánk pedagógusainak kollektívájára
bízták. Rendkívül fontos ez számunkra, hiszen intézményünk távolabbi jövője is a gútai szülőkön múlik, azon, hogy minél többen
válasszák gyermekük számára a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolát.
Mi pedig minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében,
hogy minden szempontból versenyképessé tegyük azt! Együtt sikerülni fog!
Kacz Jenő

módját. Néhány hete még a
mečiari korszak végéről értekeztek, ma pedig egyik kedvencét emelték az igazgatói
székbe.
A közszolgálati rádió és televízió irányításáért, a közszolgálatiság betartásáért ezek után a
Jaroslav Rezníket az igazgatói
székbe segítők is felelősséget
viselnek, ezért a Magyar Közösség Pártja elvárja a rádió és
televízió működését felügyelő
szervek megerősítését.
Menyhárt József,
az MKP elnöke
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Elültették az emlékezés fáját

Díjazottak a
Bányavakság

Az 1947-es év kétoldalú lakosságcseréjére emlékeztek Gútán a Szlovák Kultúra Szövetségének tagjai,
akik a városháza előtt emlékfát ültettek. A résztvevőket megáldotta Nobik Erzsébet szarvasi evangélikus
lelkész. A Mezőberényből, Medgyesegyházáról, Nagybánhegyesről érkezett vendégek közös visszaemlékezést tartottak a vmk körtermében. Az eseményről felvételt készített az MTVA Domoviny stábja.

szereplőgárdájából

Európai projekthéten a Selye Gimnázium diákjai
A komáromi Selye János Gimnázium 29 diáklánya és két tanárnője június 11. és 16. között az osztrák szövetségi oktatási minisztérium által szervezett „Európa ifjúsága megismeri Bécset” című programon vett részt. Az egyhetes tartózkodás alatt diákjaink felfedezték az osztrák főváros számos szépségét, és megismerték Bécs történelmi, kulturális, gazdasági, kül- és belpolitikai, valamint
közigazgatási jelentőségét. A tanulmányi kirándulás programját az osztrák szervezők állították össze a résztvevők kívánsága alapján, akik az ismert látnivalók mellett, mint a Hofburg, a Belveder, a Szent István-dóm, a Schönbrunn stb. olyan különlegességet is
meglátogattak, mint a Bécsi Nemzetközi Központ, ismertebb nevén „UNO-City”, vagyis „ENSZ-város”.
Az egyhetes akció lényege az
volt, hogy a diákokat együttgondolkodásra, beszélgetésre
késztesse építészetről, művészetről, úgy mutatva be az
egyes műtárgyakat vagy épületeket, ahogy maguktól sose
látnák. Vezetőnk, Herbert Reichart úr munkamódszere kezdetben kis riadalmat okozott,
hiszen ez a fajta „idegenvezetés” mindenkinek új volt. De
egész heti kísérőnk metódusa
hamarosan megértésre és elfogadásra talált, és a diákok felfogták, hogy nem az a fontos,
hogy egy múzeumban, képtárban „mindent megnézzenek”,
hanem az, hogy „lássanak” , és
bizonyos műalkotások elemzésével, az egyes stílusok fejlődését megtapasztalva komplex
képet kapjanak Bécsről.
A foglalkozás az óváros közepén lévő Stephansdomban
kezdődött, ahol a különböző
építészeti stílusok harmonikus
egységét taglalták a résztvevők.
A román kori stílusjegyek mellett diákjaink főként a gótikus
épületszerkezettel ismerkedtek,
s megtanulták, hogy mondják
németül a főhajót, az oszlopokat, és hogy mitől képviselnek a
kőszobrok magas művészi értéket. A Schönbrunnban a barokk
építészeti stílus jegyeit keresték
és a Peterskirchében megértették, mitől szép és csodálni való
egy barokk oltárkép, freskó
vagy szobor, mi a különbség
a giccs és a műtárgy között. A
Kincstárban a középkorból, a
barokk és a reneszánsz időszakból származó legszebb darabokat tekintették meg. Ugyancsak
a művészet és a stílusok volt a
téma a Nemzeti Könyvtárban
és a Császári Kriptában, ahol a
pompázatos rokokó díszítésű,
monumentális szarkofágokat

éppúgy megcsodálta csoportunk, mint a puritán síremlékeket. A selyés lányok megkoszorúzták Erzsébet királyné, Sisi
síremlékét, amelyet virágok és
nemzetiszínű szalagok ékesítenek, és lerótták kegyeletünket
Habsburg Ottó síremlékénél,
aki 2006-ban meglátogatta iskolánkat.
A „bécsi modern” és a szeces�szió volt a következő nap témája. Az Iparművészeti Múzeum
kiállítótermei bemutatták diákjainknak a formatervezés gyönyörű példányait. Ezen műtárgyakon keresztül megértették a
fejlődés történetét a modern stíluskereséstől a sajátságos bécsi
stílus kialakulásáig és a szeces�szióig. Megtekinthették a bécsi
műhely felbecsülhetetken értékű remekeit: bútorokat, üvegtárgyakat, porcelánt és a híres
osztrák festő, Gustav Klimt tervezetét, amelyet egy palotához
készített. Klimt műve mindenkit ámulatba ejtett, s vele újra
a Belvedere gyűjteményének
megtekintése során találkozhattunk. A német nyelvben néhány nap alatt is sokat fejlődő
diáklányok elragadtatva szemlélték női arcképeit, valamint a
világhírű művét, A csók-ot és

Elkezdődik a Csillag erőd
rekonstrukciója

A 2019-re elkészülő, 6 milliárd forintból megvalósuló beruházással Dél-Komáromban egy új kulturális központ jön létre,
ahol a Szépművészeti Múzeum gipszgyűjteményének jeles darabjai találnak majd otthonra.
Az új létesítmény a tervek körülmények között, és a toszerint oktatási, ismeretter- vábbiakban igazi családbarát
jesztési feladatokat lát majd el turisztikai központként várja
korszerű, interaktív múzeumi majd a látogatókat.

úgyszintén az impresszionisták,
valamint Schiele és Kokoschka
néhány mesterművét.
Nagy élményt nyújtott a Spanyol Lovasiskola is a híres lipicai lovakkal, valamint a „Sisi
múzeum”, az állatkert, a Természettudományi Múzeum, de
a „csúcs” a Ronacher Színház
Don Camillo és Peppone című
felejthetetlen musicalje volt,
amely a háború utáni Olaszországba kalauzolt, bemutatva a
hagyományos értékek és a mo-

dern társadalom konfliktusát.
A program egy másik kimagasló pontja a Bécs közelében
lévő klosterneuburgi apátság
meglátogatása volt, amely
Ausztria egyik legjelentősebb
kulturális és szellemi központjának számít, s amely világhírű
műkincseket őriz, így a verduni oltárt.
Minden diák tetszését elnyerte
az ENSZ-város, ahol beléptetéskor szigorú biztonsági ellenőrzésen kell átesnie a látogató-

nak. A épületegyüttesben egy
nagyon szimpatikus joghallgató fiatalember elmagyarázta
az ENSZ működését, ahol a
munka gyönyörű irodákban
zajlik, így nem meglepő, hogy
nagyon sokan szeretnének itt
dolgozni. Az ENSZ-városban
való elhelyezkedés azonban
nem egyszerű, hiszen minden
munkavállalónak igen komoly
tesztek kitöltése után számos
felvételi elbeszélgetésen is
részt kell vennie. A kitűnő
nyelvismeret és a magas szintű
szakmai tudás elengedhetetlen
ahhoz, hogy valaki itt dolgozhasson.
A sok „kötelező” program
mellett a selyés lányoknak
némi szabadidő is rendelkezésére állt. Az esti szabad programhoz remek kiindulási pont
volt az óváros közepén lévő
Stephansplatz, ahol a nyári hónapokban zenészek, táncosok,
árusok teremtenek kellemes
hangulatot.
Ezen a projekten részt vehetnek más középiskolások is,
ha teljesítik a feltételeket: jó
német nyelvtudás, nyitottság
és érdeklődő együttműködés a
helyszíneken.
Fekete Judit és Szénássy Edit
némettanárok, a projekthét
szervezői

A Komáromi Jókai Színház
és a kassai Thália Színház
fennállásuk óta először
hoztak létre közösen egy
színházi produkciót teljesen egyenrangú félként.
Székely Csaba Bányavakság című tragédiáját tavaly
októberben mutatták be
Komáromban, Kassán egy
hónappal később láthatta
első alkalommal a közönség. A június 18-án indult
29. Kisvárdai Fesztiválon
Kárpát-medence-szerte 25
társulat mutatkozott be,
így a felvidéki színházak
Bányavakság című előadásán kívül többek között
a szabadkai Kosztolányi
Dezső Színház a Magyar
című darabjával, amelyet
a temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színházzal
közösen mutattak be. Az
Újvidéki Színház Zerkovitz Béla és Szilágyi László klasszikus operettjét, a
Csókos asszonyt, valamint
Németh Ferenc és Balog
István vitézi drámájának
színházi átiratát, a Fekete
című darabot vitték színre.
A budapesti Nemzeti Színház társulatának a beregszászi Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színházzal
közös produkciójában Örkény István Tóték című tragikomédiáját díszelőadásként láthatta a közönség.
A szombati díjátadó gálaprogramon 14 díjat adtak
át. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Kisvárdai
Várszínház és Művészetek
Háza közös díját (a legjobb
női főszereplő díjat) a Bányavakság című előadásban
nyújtott alakításáért Vasvári
Emesének adományozták.
A legjobb férfi főszereplő
Fabó Tibor, a legjobb férfi
mellékszereplő pedig Benkő Géza lett.

Vár egy új világ Martoson!

A MartFeszt évek óta elsősorban a felvidéki fiatalok nyári találkozóhelye, de
ehhez meg is kell teremtenie a lehetőséget, hogy a fiataloknak legyen miért és
kivel találkozniuk. Ezért a célért idén minden eddiginél több követ mozgattak
meg a szervezők. Nagy dolgok vannak készülőben Martoson, amelyek már idén
elindulnak, és jövőre teljesednek ki. Egyre többen vannak, akik jártak már a
MartFeszten, és azok száma is gyarapszik, akik a képeket és videókat látva,
illetve az élménybeszámolókat hallgatva sajnálják, hogy nem voltak ott, ezért
„jövőre biztos elmennek”. A szervezők ígérete szerint pedig sohasem volt még
olyan jó fiatalnak lenni Martoson, mint július 5. és 9. között lesz.

Aki ott lesz idén és jövőre is, szemtanúja
lehet egy új világ felépítésének az elejétől
a végéig, ugyanis a fesztivál idén veszi
birtokba azt az új területet, amelyen egy
év múlva már Felvidék egyik kiemelkedő
létesítménye áll majd. Az új helyszín már
idén is egy remek hangulatú, izgalmas szabadegyetemnek ad otthont ideiglenes berendezéssel, jövőre pedig már a MartFeszt
elvárásaira és kereteire szabott, minden
igényt kielégítő rendezvényközponttá növi
ki magát, amely egyúttal egész évben nyitva áll majd Komárom környéke, Felvidék
és az egész Kárpát-medence előtt.
Ideje tartalommal megtölteni a „fiataloké a
jövő” jelmondatot, és megteremteni azokat
a lehetőségeket, amelyeknek nyomán ezt
ők maguk is így érezhetik. Ezért már az
idei Martosi Szabadegyetem vezérfonala
is a felvidéki ifjúság felkarolása és a tehetséggondozás lesz. Zenei vonalon külön
napot szentelnek a szervezők a felvidéki
tehetségeknek. A MartFeszt a Szlovákiai
Magyar Zenészek Egyesületével összefogva, a felvidéki bandák színe-javát hozza el
a nagyszínpadra. A zenészeken kívül fiatal
hazai sportolók, színészek, zenészek, néptáncosok lesznek a vendégek között, azaz
tele lesz a környék értékteremtő, sikeres, jó
példával elöl járó felvidéki fiatalokkal. Személyesen lehet majd találkozni Linka Tibor
olimpiai ezüstérmes kajakossal és Svajda
Gábor maratonfutóval, és ott lesz a Fölszállott a pávából ismert, somorjai Csali Gyer-

mek Néptáncegyüttes, valamint az országosan ismertté vált Buzitai Citerazenekar.
Sajnos két szomorú évfordulóról is meg
kell emlékeznünk, hiszen tíz éve hunyt el
fájdalmasan fiatalon a vágsellyei születésű
kiváló színész, Kaszás Attila, tavaly pedig
éppen a MartFeszt ideje alatt vesztettük el
a tehetséges karatézót, Kovács Kata Zsófiát, akinek csupán 17 év adatott meg. Lélekben mindketten velünk lesznek Martoson,
a vasárnapot pedig Zsófi emlékének szenteljük, többek között Böjte Csaba testvér
részvételével.
A felvidéki fiatalság jövője áll majd a figyelem középpontjában, és mivel ennek a
jövőnek a kérdése nemcsak az év öt legjobb napján érvényes, nagyobb ívű tervek
is bemutatkoznak a szabadegyetemen.
A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége már egy éve működik, és
egyre kiterjedtebb hálózatával mind több
szakmai segítséget kínál azoknak a hazai
fiataloknak, akik önállósulni kívánnak, és
vállalkozásba fognak. Az Esterházy Akadémia ezzel szemben idén szeptemberben
nyitja meg kapuit, és olyan egyetemistákat, főiskolásokat vértez fel magas szintű
elméleti és gyakorlati tudással, akiknek
a közélet vagy az újságírás terén vannak
terveik. Az anyaországi és a határon túli
magyar közösségeket összekötő számtalan dolog közül egész biztosan a foci az
egyik legerősebb. Ezt a jelenlegi határokon átívelő összetartozást remek arányér-

zékkel jeleníti meg a TrollFoci, amelynek
az adminjai Martoson is ott lesznek. De
összeköt minket a sör szeretete is, és ha
a székelyek finomra főzik, azt Felvidéken
különösen szívesen isszuk. Akinek jut még
hely, beülhet Nógrádi György külpolitikai
előadására is, a nemzetpolitika iránt érdeklődők pedig Kövér László házelnök – a
Martosi Szabadegyetem védnöke –, Potápi
Árpád János államtitkár és Menyhárt József MKP-elnök fórumán ismerkedhetnek
a magyarság helyzetével.
Ami a szórakozást illeti, abban sem kutyaütők a szervezők. A FunStaff idén is
gondoskodik számtalan játékról, hogy az
előadások előtt és után nehéz legyen unatkozni. Lesz vízifoci, standröplabda, csocsó, vizeslufi-csata, labdajátékok, kvíz, és
persze reggelenként a megszokott vidám
ébresztő. Szombaton igazi családi napot
rendeznek a szervezők. Miközben a szülők bőven megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő programot a felsoroltak
és a még fel nem soroltak között, nézhetik
majd gyermekeik örömét az ugrálóvárban,
a kézműves foglalkozásokon, a Toldi hétpróbája ügyességi játéksorozaton, íjászat
közben, vagy éppen a mesesarokban, illetve a gyerekkoncerten. A szülőket közben
érdekes előadások várják a házasságról,
szülői szerepről, gyermeknevelésről, és
még apamegőrző is lesz a Forma-1 Osztrák Nagydíj időmérő edzésének közvetítésénél.
-martfeszt-
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Címzett ismeretlen

A Komáromi Jókai Színház utolsó bemutatója a Vasmacska Stúdiószínpad terében készült. Témája, konfliktusa is intim: két ember barátságának felbomlása, árulás és bosszú. A
Címzett ismeretlen Kathrine Kressmann Taylor levéldrámája, két német férfi barátságának a története. Max és Martin
az első világháborút követően disszidált Amerikába, ahol közösen nyitottak és futtattak fel egy galériát. Martin azonban
odahagyva az amerikai életet, családjával hazatér Németországba, ahol Adolf Hitler épp hatalomra jutott. Martint fokozatosan szippantja be a hitleri ideológia, amelyet az Amerikában maradt, zsidó Max nem tud értelmezni.
Kathrine Kressmann Taylor műve hatalmas sikerrel hódífolytatásos levélregénye elő- totta meg Európa és a Broadször 1938-ban látott napvilá- way színpadait.
got az amerikai Story Magazin A komáromi előadás, melyet
közlésében, egy évvel a máso- Upor László fordítását felhaszdik világháború kitörése előtt. nálva Harsányi Sulyom László
Mivel ebben az időben még rendezett, 2017. június 20-án
Amerikában sem igazán lehe- került bemutatásra a Vasmacstett nőként sikeresen publikál- ka Stúdiószínpadon. A díszletet
ni, a férje, Kressmann Taylor és a jelmezeket Kiss Gabriella
nevén jelent meg a mű. Ma tervezte, dramaturgként Zsigó
már Taylort a történelem lát- Anna dolgozott az előadáson.
nokaként emlegetik, 1999 óta Maxot, az Amerikában élő

Tények és kérdések

zsidó műkereskedőt Tóth Tibor, a Németországba hazatérő
Martint Rancsó Dezső formálja
meg az előadásban.
A Komáromi Jókai Színház
2016/17-es színházi évadának
záró előadása pontot tesz annak
a gondolatmenetnek a végére,

melyet a színház meghirdetett.
A társadalmi megosztottság
kérdését ebben az előadásban
modellszerűen követhetjük végig, hogyan roncsolódnak szét
emberi kapcsolatok pusztán
azért, mert két ember másféle
szellemiséget vall magáénak.

A komáromi Műszaki Szakközépiskola
tanulójának nemzetközi sikere

A Divelex Bt. szervezésében idén is megrendezésre került a sorozatban immár XX. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny, melyen mérési feladatokat végeztek a tanulók, illetve egyéni pályamunkáikat mutatták be a zsűri tagjainak. A versenyen
8 magyarországi és 2 határon túli szakközépiskolából 5 egyéni versenyző és 7 kétfős csapat vett részt. Az 1. helyezést Tóth Máté,
a komáromi Műszaki Szakközépiskola 3. osztályos tanulója szerezte meg „Szélessávú vobbulátor” című munkájával. Mátét a
versennyel kapcsolatban kérdeztük:
* Miért ezt a témát választot- tam. A műszer megépítése so- építése során rengeteg új ötlet ványt, egy mini logikai analitad? – Célom a vobbulátorok rán az alkatrészek nagy részét fogalmazódott meg bennem és zátort, egy multifunkciós mulfelépítésével és működésével újrahasznosítottam, régi, meg- fejlesztési lehetőség nyílt meg timétert, valamint promóciós
történő minél alaposabb meg- hibásodott műszerek, tévé- és előttem, így ezt a készüléket ajándékcsomagokat. Nagyon
ismerkedés és az e témakörben egyéb készülékek bontásával egy még nem befejezett mun- örülök, hogy iskolánk – a Rorejlő további fejlesztési lehe- sok használható alkatrészhez kának tekintem.
hde & Schwarz-Österreich
tőségek átgondolása volt. Szá- jutottam, ezzel lényegesen * Mit nyertél a versenyen? GmbH Budapesti Irodája jómomra nem egy laboratóriumi csökkentettem a költségeket.
– Mindenekelőtt rengeteg ta- voltából – egy nagyon értékes,
műszer előállítása volt a fontos, * Milyen további terveid van- pasztalatot, új ismeretségeket vegyes jelű digitális oszcil
hanem az analóg vobbulátorok nak a műszer fejlesztésével és barátságokat! Meg persze loszkópot vehetett át. Itt szeretfelépítésében és működésében kapcsolatban? – A készülék tárgyi jutalmat, vásárlási utal- ném megköszönni a Szlovákiai
való elmélyülés.
Magyar Szülők Szövetsége
* Hogyan készítetted el a páhelyi szervezetének, iskolánk
lyaművedet? – Az áramköri
vezetőségének és tanáraimnak
paneleket, a beültetési ábrákat
odaadó segítségét és támogatáés a műszer előlapi címkéjét
sát, mellyel tevékenyen hozzádigitálisan, programban terjárultak sikeremhez.
veztem meg, A kapcsolási raj* Mik a további terveid? –
zok készítéséhez egy szabad
Az idei év tapasztalataiból
felhasználású kapcsolásirajzokulva és sikerétől felbuzdulszerkesztő programot haszva egy újabb projekttel készünáltam. Az elvégzett munkák
lünk a következő évi versenyellenőrzésére az iskola analóg
re, hogy reményeink szerint
oszcilloszkópja mellett kétcsajövőre legalább ilyen jó eredtornás digitális oszcilloszkóményt érjek el. Persze emelpot, külső jelgenerátort és RF
lett készülnöm kell a jövő évi
spektrumanalizátort is használérettségire is.

A finanszírozási törvény legutóbbi módosítása továbbra sem
tölthet el bennünket felhőtlen örömmel. Tény, hogy a törvénybe bekerült egy „kell” szócska, azaz a 250 főnél kisebb iskolák
számára innentől fogva be kell számítani az állami dotációba
az ún. kompenzációs támogatást. Tény, hogy ezt az állam eddig
is többnyire megtette, nem volt vele különösebb probléma. A
lehetőség viszont kötelességgé vált. Igaz, hogy ugyanezt a támogatást ősszel még eltörölni készült a minisztérium, és jó hír,
hogy ez nem így történt. Az is tény viszont, hogy mindez még
nem fogja anyagi gondokkal küzdő kis létszámú iskoláinkat
megmenteni. Amikor a kisiskoláink és kis létszámú intézményeink kapcsán egy éve eltörölték a minimális osztálylétszámokat, örvendeztünk ugyan, de ugyanakkor arra intettünk, hogy
mindez egyelőre tűzoltás. A mostani helyzet hasonló. Hiszen
a sajtóban beharangozott, várható végrehajtási rendelet tartalmában csak reménykedhetünk. Remélhetjük az
állami normatíva magyar iskolákra vonatkozó 113%-ra emelését is, de biztos csak akkor
lesz, ha meg is születik a rendelet. Sajnos viszont újabb adatot kell tudatosítani. A 113%-os
normatíva is csak a negatív megkülönböztetés
kiegyenlítését szolgálná, hiszen tudjuk, hogy nagyjából épp
ennyivel tanítanak többet a magyar iskolák pedagógusai. A likvidálási szándéknál ez az eredmény egy kicsit több. Valószínű,
hogy a kormánypártok magyar közösséghez, magyar iskolákhoz fűződő viszonya okán feltehetően a helyzetből nem lehetett
többet kihozni. Ezek után az embernek az az érzése, a kormány
úgy véli: nem szüntetünk meg benneteket erővel, oldjátok meg,
ahogy tudjátok… Kisebbségi sorsban élő nemzeti közösségek
esetében ez a hozzáállás nem az intézményei megmaradásához,
gyarapodásához vezet. Ezért jönnek a kérdések:
– Ha magyarokat is magába foglaló párt dolgozik a kormánykoalícióban, nem kellene sokkal erőteljesebb, határozottabb
eredményeket felmutatni iskoláink érdekében? Valóban mérhetően emelt normatívát, önálló kerettantervet, saját szakembergárdát működtető pedagógiai háttérintézményt?
– Valóban jelentős sikernek könyveljük el, ha évről évre csak
egy kicsit sikerül kitolni egy-egy iskolánk továbbélését?
– Vajon nem a rendszerszintű, iskoláink hálózatának egészét
érintő megoldásokra kellene törekedni?
– Vajon nem úgy tűnik, hogy már mi magunk, különösen a kormánykoalíció tagjai sem hiszünk/hisznek ebben?
Iskoláink akkor fognak újra gyerekekkel megtelni, ha az itt élő
magyar családok biztonságban, jólétben, jó érzésekkel telve élnek
majd szülőföldjükön. Ennek többek között egyik feltétele a magyar iskolák megbecsülése, minden szinten, minden téren. Minden
felelős embernek, politikusoknak különösen, erre kell törekednie.
Kiss Beáta,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Hontalanná váltak hazájukban

A belügyminisztérium jelentése alapján 1826-ra nőtt azoknak
a személyeknek a száma, akik az állampolgársági törvény
2010. július 17-i hatályba lépte óta elvesztették szlovák állampolgárságukat. A magyar állampolgárság felvétele miatt eddig
96-an veszítették el a szlovákot. A legtöbb személyt – szám szerint 482-en – a cseh állampolgárság felvétele miatt fosztották
meg a szlováktól, további 428 személyt a német, 262-t az osztrák, 160-at pedig a brit állampolgárság felvétele miatt.

2. Gútai Kattancsfesztivál
Szép idő, tartalmas szórakozás és a sütők, kemencék folyamatos
üzemelése jellemezte a 2. Gútai Kattancsfesztivált, ahol 12, már
korábban kialakult csapat dagasztotta a tésztát. A kattancsok
mellett nagy szerepet kaptak a kalácsok, rétesek is, amelyeket
a szakmai zsűri külön is értékelt. Délután egy órakor már ott
sorakoztak a zsűrizésre váró kelt kalácsok, közöttük olyanok is,
amelyek formázása is egyedi volt. A zsűrizés előtt Szlovák Marian atya, Gúta esperesplébánosa köszöntötte a résztvevőket és
mondott áldást. Az első díjat – nem kis meglepetésre – ifj. Marosi
Róbert és csapata (Marosi Amarilis, Adrika a nej, Hegedűs Évi,
valamint ifj. és id. Marosi Róbert) nyerte, aki élete első önálló
kattancsát készítette el, náluk családi vonás a sütés-főzés, édesapja, id. Marosi Róbert a húsok és csülkök mestere. Utána következett a kóstolás, valamennyi kattancs finom volt, mindenkinek
ízlett a kitűnő gulyáshoz. A kreativitás sem maradt el, felléptek
az iskolások, külön programjuk volt a kicsiknek, nagyoknak. Az
esti szórakozásról Danics Dóra, majd a Tributa Mokka Band
gondoskodott. A fő szervezők – Pikáli Róbert, Samu István és
Soóki Gábor – vasárnaptól már azon gondolkodnak, milyen műsorszámmal gazdagítják a jövő évi kattancsfesztivált.
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Növényvédelem

A szerelem vak

Mi vár ránk a kiskertben?

A burgonya egy közönséges,
az egész világon elterjedt
kétszikű haszonnövény. Eredeti hazája Dél-Amerikában
található (Peru, Bolívia),
ahol sok más rokon faja is él.
A burgonyafajták nemesítése során ezeket a vad fajokat is felhasználták, így a
termesztett burgonyafajták
többsége (leszámítva a legrégebbi fajtákat, mint a Russet Burbank) tulajdonképpen mesterséges Solanum
fajhibrid. Mivel a burgonyát
a nemesítési tevékenységet és a trópusi termesztést
leszámítva vegetatív úton,
gumókkal szaporítják, ez a
genetikai ös�szetétel a termesztés során
a fajtákban változatlanul fennmarad.
Csak az egészséges növénytől,
melynek
minden
része
ép, egészséges,
lehet
elvárni
egészséges,
a
fajtára jellemző
mennyiségű termést. A burgonyatermesztés
első alapkövetelménye tehát
a megfelelő minőségű ültetőanyag, s ez független attól,
hogy chips-, saláta-, vagy
hagyományos jellegű burgonyát ültetünk. Nagy tévedés
azt hinni, hogy ültetvényünk
elgyomosodhat (mondván,
hogy árnyékot tart), mert az
bizony éppen a burgonyabokroktól vonhatja el a ned-

vességet, de a tápanyagot is.
A gumók kiválasztásakor már
azzal is törődnünk kell, hogy
azok megbízható nemesítőktől származzanak és eleve fel
legyen rajtuk tüntetve, hogy
vírusoknak ellenálló fajták.
Sokan használják a hibridfajtákat ültetőanyagként is,
holott azok vírusellenállása
csak negyede, vagy még kisebb az anyagumóéknál.
A burgonya levélsodró vírusa, ahogy az a nevéből is
következik, a növények levélzetén nagyon jól látható,
erőteljes, hosszirányú, felfelé
történő levélszél-felcsavaro-

dást okoz, az egyes levélkék
csónak alakúak lesznek, meredeken felállóak, amely tulajdonság még alapvetően felálló levélszerkezetű fajtáknál
is jól szembeötlő. A fertőzött
növények alacsonyabbak az
egészségeseknél, esetenként
egészen törpék maradnak,
leveleik merevek, könnyen
törnek. A burgonyamozaik
vírusai, mint ahogy az a ne-

Ha kerti munka,
akkor irány a

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

vükből is kiderül, rendszertelen sárgás-fehéres mintázatot
okoznak a levélzeten, mely
azonban gyakran csak áteső
fényben, de csak enyhe fényben vehetők könnyen észre. A
mozaikfoltosság mellett esetleg enyhe növekedési depres�szió, visszamaradás is észlelhető, ritkán nagyon enyhe
levélsodródás is felléphet,
amelyet csak gyakorlott szem
képes felismerni. A dohány
csörgő vírusa a krumpligumó
húsában sok, 1-20 mm nagyságú, általában sötétbarna,
tapintásra nagyon kemény állományú foltot okoz, amelyek
gyakran sugárirányba, vagy
körkörös mintázatba rendeződtek. A kórokozó a levélzeten nagyon gyors hervadást
és száradást okoz. Innen van
a neve is, mivel a leveleket
gyorsan, és oly mértékben
szárítja el, hogy azok szél
hatására zöröghetnek. A burgonya sztollburos betegsége
fokozatosan kialakuló hervadást, majd száradást idéz elő
a megtámadott burgonyanövényen. A levelek egy kissé
felfelé sodródnak, kanalasodnak, enyhe pirosas-lilás színt
öltenek. Kissé sárgásak, a pirosas elszíneződés általában
csak a hajtás csúcsán, a fiatal
leveleken figyelhető meg.
Valamennyi felsorolt betegség
vegyszeres kezeléssel gyógyítható, azonban ajánlatos
fytopatológussal megbeszélni
a tüneteket. Olvasóink kérésére jövő héten már a burgonya
bakteriológiai betegségeivel
foglalkozunk.
–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.) Ne bújjon el a világ elől,
még ha nincs is kedve kimozdulni otthonról. Legalább telefonon
beszélgessen barátaival és mondja el, hogy mi nyomja a szívét!
Higgye el, sokat segít, ha valakivel megosztja gondolatait és érzéseit, akkor ön is tisztábban fog látni sok mindent.
HALAK (február 21. – március 20.) Remek ötletei lesznek,
kérdés, hogy vajon meg is tudja őket valósítani? Jó lenne,
ha hallgatna a barátaira, vagy olyan partnert keresne, akár az
üzleti életben is, aki racionálisabb típus… Maradjon szerény
és ne hagyja, hogy a büszkesége vezesse! Kiváló lehetőség
ez arra is, hogy jobb csapatjátékossá váljon.
KOS (március 21 – április 20.) Nem viselkedhet mindig úgy,
ahogy az illendő és ahogy azt a szerettei elvárják öntől. Ha
mégis megteszi, egy idő után semmiben sem fogja örömét lelni,
hiszen nem a saját életét éli, nem a saját törvényei szerint működik. Legyen őszinte saját magához és vállalja önmagát még
akkor is, ha az másoknak nem tetszik!
BIKA (április 21. – május 20.) Úgy érzi magát, mintha egy
mesébe csöppent volna. Kedvese olyan szerelmes önbe, mint
talán még soha és mások is igyekeznek felkelteni a figyelmét.
Márpedig mi lehetne ösztönzőbb hatással önre, mint hogy csodálják és meg akarják hódítani, sőt versengenek önért. Arra
azonbanh vigyáézzon, hogy senkinek ne okozzon csalódást.

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
Móricka gyakorol a hegedűn. Megkérdezi a bátyjától:
– Szerinted jól játszom?
– A rádióban kellene szerepelned – feleli
a tesó.
– Tényleg? Annyira tetszik a zeném?
– Nem, hanem akkor ki tudnálak kapcsolni
Egy nő bemegy a patikába, és érdeklődik:
– Mondja, kérem, van extra nagy méretű
óvszerük?
– Igen, kér egy dobozzal?
– Nem, köszönöm. De ha nem bánja, itt várnék, amíg jön valaki és vesz egyet…
Az apuka úgy gondolja, hogy mire hazaérkezik a felesége, meglepetésül megfürdeti
a kisfiát.
– Ugye, Bandika, nem csinálom rosszabbul, mint anya?
– Nem, nem apa, csak anya mindig leveszi
a cipőmet…

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Több dologra is lehetősége
nyílik ezen a héten, de önre egyáltalán nem jellemző módon
nem mer ezekkel élni. Sokkal óvatosabb lett az utóbbi időben,
ami annak a jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire és szándékaira. Ne aggódjon, hamarosan régi bátorságát is
visszanyeri.
RÁK (június 22. – július 22.) Olyan könnyeden és humorosan
beszélget az emberekkel, hogy azokat is meghódítja, akikre pedig nem vetett szemet. Élvezze nyugodtan rajongói csodálatát,
de ne játszadozzon az érzelmeikkel, mert az ő számukra talán
mindez sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint önnek. Ne feledje, sok embernek csak egyszer lehet csalódást okozni!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Törődjön többet kötelességeivel, különben egyre nyomasztóbbá válnak, és úgy
érzi majd, hogy nem tud eleget tenni nekik. Haladjon szépen
sorjában a teljesítésükkel, és azután nyugodtan átadhatja magát az édes pihenésnek. Ez a környezetében élőkkel való kapcsolatát is feszültségmentesíti.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kiválóan érzékeli a másik nem tagjainak minden rezdülését. Ez hatalmas
fegyver, hiszen így bárkinek felkeltheti az érdeklődését. Vigyázzon, nehogy fájdalmat okozzon valakinek! Otthonával
kapcsolatos ügyekben érdemes olyan beruházásokat is eszközölni, amelyek kockázattal járnak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Újra tele van energiával és alig várja, hogy belekezdhessen valami komoly dologba. Semmiképp ne siessen haza ezen a héten, hanem amikor csak teheti, menjen társaságba. Ne elégedjen meg barátai
társaságával! Ismerkedjen, mert sorsdöntő találkozás vár önre!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Időnként ön is
kénytelen elővenni a takarítószereket és olyan földi dolgokkal foglalkozni mint a rendrakás és takarítás. Essen túl rajta
minél hamarabb és azután újra annak szentelheti magát, ami
igazán az ön világa, ahol elemében érzi magát, és ami tökéletesen ki tudja kapcsolni.
NYILAS (november 23. – december 21.) Mostani kapcsolatában olyan új oldalait fedezi fel a szerelemnek, amit mással
még sohasem élt meg. Amíg benne akar maradni a kapcsolatban, addig ez erős kapcsot jelent, de ha szakítást tervez, komoly
dilemmát okozhat, vajon csak vele élheti meg mindezt, vagy
most már bárki mással is.
BAK (december 22. – január 20.) A házasság vagy a párkapcsolat sikere nagyban múlik azon, mennyire képes a két fél
egymásra hangolódni. Ha oda tudnak figyelni egymás szükségleteire és tekintettel vannak egymásra, olyan összhang jön
létre önök között, ami különleges élménnyé teszi együttléteiket.
Élvezze párja imádatát és tegyen meg mindent kapcsolata megszilárdítása érdekében.
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Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

A Csicsói Alma Kft.

gyümölcstermesztési szakmunkást keres az almáskertbe,
továbbá üzemvezetői állásba
felsőfokú pomológiai-növényvédelmi végzettséggel
rendelkező szakembert.

Érdeklődni lehet a következő mobilszámon: 0905978570
* Krizantémpalánta eladó
Cserháton. Tel.: 0902 302 742,
0914 224 677.
* Bérelnék kétszobás berendezett lakást – házat Komárom,
Párkány vagy Ógyalla térségében. Tel.: 0915 257 313.

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

A jó tanulmányi
eredményért ajándékozzon
könyvet!
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MŰSORAJÁNLAT
augusztusus 1-től 7-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, 12.30 Gyilkos
sorok (amer.), 13.35 Doktor
House (amer.), 14.35 Kongó
(amer.), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények,
18.55 Csonthülye (amer.),
21.05
Börtönregény
(amer.), 23.05 A lopás művészete
(kanadai-amer.),
0.50
Rossz
csillagzat
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.50
Eg y rém moder n család
(amer.), 13.45 Tövismad ara k (amer.), 16.0 0 A z apo kalipszis napja (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),
21.0 0 A hűséges (amer.),
23.25 A démonvad ász
(amer.), 1.55 A négy lúzer
(kanadai)

RTL II

11.10 Érintés (amer.), 13.10
Én és a hercegem (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 CSI: A
helyszínelők (amer.), 21.00
Sötét helyek (angol-francia), 23.10 Paranoia (amer.)

M2

11.05 A z If jú Robin Hood
kalandjai, 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
kalózai, 19.45 Eperke és
barát ai, 20.15 Eg yszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vag yok it t!,
22.40 M R Szimfoni k

Duna tv

11. 2 5 Té r ké p, 14.10 M a g y a r k r ó n i k a , 14.4 0 A
tanú
(m a g y a r),
16 . 30
Tó t h Já n o s (m a g y a r),
17.0 0
G a s z t r o a n g y a l ,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 30 C s a k s e m m i p á n i k
(m a g y a r), 21.0 5 Me n nyd ö r g é s (a m e r.), 2 3.0 0 A
h a lo t t v á r o s (a m e r.)

Duna World

11.20 A nag y ma ma (mag ya r), 14.15 Jó borok na k
szé p ha zája Erdély, 15.20
Csalá d-ba r át
hét vége,
16.50 Balaton i nyá r, 18.50
Térké p, 20.0 0 M i ndenből
eg y va n , 21.35 Nem élhetek mu zsi k a szó nél k ü l
(mag ya r), 23.05 Tót h János (mag ya r), 23.40 O pe r a Café, 0.10 Eva ngél iu m

Pozsony 1

12.15 Egy lépés a mennyország, 13.25 Az afrikai
(francia), 16.10 Mit tudom
én, 17.50 Főzzünk, 18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.25 A test
titkai, 21.20 Talkshow,
22.15 A szerelem árnyékai
(olasz), 23.50 Az afrikai
(francia)

Pozsony 2

10.10 Az agy titkai, 11.30
Paralimpiai
magazin,
12.00 Fesztivál, 13.10
Farmereknek, 14.15 FIFA
magazin, 15.00 Kerékpározás, 19.15 Mesék, 19.40
Ami jó, az nem rossz,
22.00
Fesztiválpercek,
22.05 A híd (dán-svéd),
23.05 A II. világháború

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

7.05
Az
öt
legend a
(a mer.), 9.30 Miller család (a mer.), 13.15 Gy il kos
sorok (a mer.), 14.20 Doktor House (a mer.), 15.20
A ladd i n (olasz), 17.25 R ipost, 18.0 0 Tények , 18.55
Ja mes Bond (a mer.), 21.20
Üveg t ig r is 3 (mag ya r),
0.0 0 R agadozók (a mer.),
2.05 Ha z udj, ha t ud sz!
(a mer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.45 A
Muzsikatévé
bemutatja,
13.30 A hűséges (amer.),
15.50 Táncoló talpak 2
(amer.-ausztrál), 18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.55 Utazás a rejtélyes szigetre (amer.), 21.45
Csapda (amer.), 0.40 Utazás
a rejtélyes szigetre (amer.)

RTL II

9.55 Szökevény szserelem (amer.), 12.20 Segítség, bajban vagyok!, 17.20
Nászfrász (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Ízlések
és pofonok (amer.), 22.05
Anya a pácban (amer.),
23.50 Ízlések és pofonok
(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 Szaff i (magyar), 19.50 Eperke és barátai, 20.15 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.10
Te nem vagy te (amer.),
23.40 Bosszú (amer.)

Duna tv

12.50 Mú zeu mt ú ra , 13.55
Réz t ábla a kapu alat t
(olasz), 15.40 120 -as tempó (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Zöld
ká r t ya
(f ra ncia-a mer.),
21.25 K á r t yavá r (a mer.),
22.35 A tehetséges M r.
R ipley (a mer.)

Duna World

10.35 Té rké p, 11.25 Úr ilá ny szobát ke res (mag ya r), 13.50 Rejt élyes
X X. szá za d , 14.50 Eg y
élet a szőlőé r t , 15.50 Csalá d-ba r át hét vége, 17.25
Balaton i nyá r, 18.50 Ö t
kont i nen s, 19.25 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 A be csü let út já n ,
22.35 O n t he Spot , 23.30
Ha ng v il la

Pozsony 1

13.25 Poi rot (a ngol), 15.0 0
A gömbv il lá m (cseh),
16.30 Fil m mú zeu m , 17.40
Menjü n k a ke r tbe!, 18.15
A konyhá m t it k ai, 19.0 0
H í rek , 20.25 A sze relem
lá ng jai (ola sz), 23.40 Poirot (a ngol), 0.35 A sze re lem lá ng jai (ola sz)

Pozsony 2

11.35 A csalá d , 14.30 Ke rék pá rozá s, 17.50 Dok ument u m f il m , 18.30 Est i
mese, 19.45 Labd a r úgá s,
22.25
Fesz t iválpe rcek ,
22.30 A kóbor k ut ya ( japá n)

Markíza tv

8.05 Madagaszkár pingvinjei
(amer.),
11.50
Wimbledon (amer.), 13.45
Az idegen (amer.), 15.45
Tegnap felébredek (cseh),
18.20 Így mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Másnaposok 3 (amer.), 22.35
Zohan (amer.)

10.00 Az utolsó kalóz
(amer.), 11.50 Chart Show,
13.50
Tuxedo
(amer.),
16.00 Atletiko Cvernofka
(szlovák), 17.50 Felvég,
alvég, 19.00 Híradó, 20.30
A legenda bukása (angolfrancia), 22.35 A titkosügynök (amer.), 00.45 A
legenda bukása (amer.)

8.10 Timon és Pumpa,
10.40 Szórakoztató műsor,
13.20 A majmok bolygója
(amer.), 15.30 Senki sem
tökéletes, 17.10 Találd ki
a koromat, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Amerika kapitány (amer.), 23.40
Kertvárosi
kommandó
(amer.), 1.40 Rocky (amer.)

10.00 Kovbojok és angyalok (amer.), 12.05 A házikedvenc (amer.), 13.50
A fekete lovag (amer.),
15.50 Új kertek, 16.50
Szuper nyaralók, 17.50
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Max,
a hős (amer.), 23.15 A bébisintér (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

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.), 13.30
Veled is megtörténhet!, 14.35
Családi titkok, 15.40 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Bumm!, 20.45 Ezek
megőrültek!, 22.00 Doom
(amer.), 0.15 Bűnös Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled is megtörténhet!, 14.35
Családi titkok, 15.40 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Bumm!, 20.45 Ezek
megőrültek!, 22.00 Született
szobalányok (amer.), 23.00
Telenovella (amer.), 23.30
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.35 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt,
21.30 Dr. Csont (amer.),
22.35 Gyertek át!, 0.15 Revolution (amer.)

RTL II

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

M2

12.25 Táncakadémia, 12.50
A Gyűszűnyi erdő lakói,
13.15 Meseerdő lakói, 13.25
Animália, 15.35 Állatkert a
hátizsákban, 16.20 Mesélj
nekem!, 18.00 Dr. Plüssi,
19.40 Manó Benő, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.25 Én vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.),
0.20 Az élet megy tovább
(brazil)

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.15 Zorro
(kolu mbiai),
15.00
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.55 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00
Don Mat teo (olasz), 18.35
Rex felüg yelő (németosz t rák), 19.30 A heg yi
dok tor
(német- osz t rák),
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii 5.0 (amer.), 22.20 Alpesi nyomozók (osz t rák),
23.05 Menek ülj, hog y élhess! (olasz)

Duna World

11.20 3:1 a szerelem javára
(magyar), 13.35 Ízőrzők,
14.10 Öt kontinens, 14.40
Itthon vagy!, 15.05 Roma
magazin, 16.05 Családbarát, 17.05 Balatoni nyár,
19.00 Magyar rock, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Hacktion
(magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut (francia), 14.00 Építs házat, ültess fát!, 14.35 Dempsey és
Makepeace (angol), 15.30
Esély, 16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Talkshow,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
A kútfúró lánya (szlovák),
22.10 Dr. Martin (szlovák),
23.05 Dempsey és Makepeace (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Kerékpározás, 18.00 Az
elveszett világok keresése, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Erős csapat,
21.00 21 gramm (amer.),
23.05 Fargo (amer.)

Markíza tv

8.45 Forr a bor, 12.10
Monk (amer.), 14.00 A
farm, 15.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor (szlovák), 21.40 Felvég, alvég, 23.00 Atletiko
Cvernofka (szlovák), 0.00
Mama (amer.)

JOJ TV

8.25 Tárgyalóterem, 12.50
Rex felügyelő (osztrák),
14.00 Geissenék, 15.00 Édes
élet, 18.00 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.10 Heti
hetes, 0.10 Bostoni halottkémek (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.35 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innnen!, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Ázsiai pokoli torony (dél-koreai), 1.10
Túszjátszma (amer.)

RTL II

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled is megtörténhet!,
14.35 Családi titkok, 15.40
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 22.00 A
sakál (amer.-agnol-francia),
0.40 Hűtlen vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.35 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.55 Barátok közt,
21.30 Szulejmán (török),
22.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25 Ízek
szerelmese, 17.25 Segítség,
bajban vagyok!, 19.25 Hagyjál
főzni!, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

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

13.15 Meseerdő lakói, 15.00
Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10
Peppa malac, 17.30 Béci és
Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.30
Odaát (amer.), 0.20 Az élet
megy tovább (brazil)

13.25 Animália, 14.30 Lucas és
Emily, 15.00 Irány Dínóföld!,
15.35 Állatkert a hátizsákban,
16.10 Peppa malac, 17.30 Béci
és Réci, 18.50 Bori, 19.40 Manó
Benő, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.20 Az
élet megy tovább (brazil)

M2

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.20 Zorro (kolumbiai), 15.10 Erdészház
Falkenauban (német), 16.00
A múlt árnyékában (szlovák),
17.00 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Csak színház és
más semmi (magyar), 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Cédrusliget (amer.kanadai), 0.45 Hawaii Five.0
(amer.)

Duna World

11.30 Ingyenélők (magyar),
14.45 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Család-barát
válogatás, 17.00 Balatoni
nyár, 19.00 Magyar rock,
20.00 Banán, pumpa, kurbli, 21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.35
Dempsey és Makepeace
(angol), 16.25 A világ madártávlatból, 17.00 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Mit tudom
én!, 22.05 Az első ügyosztály esetei (cseh)

Pozsony 2

14.30 Kerékpározás, 18.00
Az elveszett világok keresése, 18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Titkos dokumentumok, 21.00 Elveszett jelentés
(amer.), 22.40 Fargo (amer.),
23.30 Beszélgetés Adriana
Kučerovával

Markíza tv

8.45 Forr a bor, 12.10 Monk
(amer.), 14.00 A farm, 15.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 17.55 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.40 Feleségcsere, 23.00 Veszélyes
viszonyok (amer.), 0.10 Két
és fél férfi

JOJ TV

13.00 Rex felügyelő (német),
14.00 Geissenék, 15.00 Édes
élet, 17.00 Hírek, 17.20 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Találd
ki a koromat, 22.00 Walter
Mitty titkos élete (amer.),
0.20 Bostoni halottkémek
(amer.), 1.20 Ádám keresi
Évát

M2

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.15 Zorro, 15.05
Erdészház Falkenauban (német), 15.55 A múlt árnyékában (szlovák), 16.55 Don
Matteo (olasz), 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Zsaruvér (amer.),
21.20 Átok (magyar), 23.00
Cserepek (magyar)

Duna World

11.50 Ők tudják, mi a szerelem (magyar), 13.15 Magyar gazda, 14.35 Nemzetiségi műsorok, 15.50
Család-barát
válogatás,
16.45 Balatoni nyár, 18.45
Magyar rock, 19.45 Legenda, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.10 Szlovák várak és
kastélyok, 13.05 Cyril és
Metód, 14.25 Terülj, terülj,
asztalkám! (német), 15.25
A békakirályfi (német),
16.30 Cyril és Metód ünnepségek, 17.25 A medve
(francia-amer.), 19.00 Híradó, 20.25 Biblia: Dávid
(amer.-német-olasz), 21.50
Biblia: Dávid (amer.-német-olasz), 23.20 Cyril és
Metód, 0.40 Biblia: Dávid
(amer.-német-olasz)

Pozsony 2

13.20 Kalandok aratáskor
(szlovák), 14.30 Kerékpározás, 18.00 Az elveszett
világok keresése, 18.30
Esti mese, 19.50 Ünnepi
szavak, 20.00 Hírek, 20.10
Síkság, a csodák helye
(szlovák), 20.40 Zemplénből a pápához, 21.10 Könyörtelen szerelem (amer.),
22.50 Külföldi szlovákok
éjszakája

Markíza tv

6.20 Tom és Jer r y, 7.25
Arab éjszakák (amer.),
11.10 Utazás a Föld középpontja felé (amer.), 12.55
Titltott királyság (amer.),
15.10 Rablás angol módra
(amer.), 16.55 Bérgyilkosék (amer.), 19.00 Híradó,
20.30 Ben Hur (amer.),
0.25 Bérgyilkosék (amer.)

JOJ TV

8.00 Quackerz (amer.), 10.05
A vasálarcos (amer.), 12.50
Hubert, a kutya (amer.), 14.50
Alvin és a mókusok (amer.),
16.50 Az őrzők királysága
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Az igazi arc
(szlovák), 23.30 Egyedül ő
(amer.), 1.25 Ádám keresi
Évát

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

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.), 13.30
Veled is megtörténhet,
14.35 Családi titkok, 15.40
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 22.00 A
szultána (török), 0.15 Különvélemény (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled is megtörténhet, 14.35
Családi titkok, 15.40 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Bumm!, 20.45 Ezek
megőrültek!, 22.00 Ausztrália (amer.), 1.35 Backstrom
nyomozó (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.35 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 CSI: A
helyszínelők (amer.), 22.35
Gyilkos elmék (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.35 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Hullámtörők (amer.), 1.10 Igaz
ságosztók (amer.)

RTL Klub

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.25 Ízek szerelmese, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.00
Barátok közt

M2

12.25 Táncakadémia, 13.15
Meseerdő lakói, 13.25 Animália, 14.30 Lucas és Emily,
15.10 Franklin, 17.30 Béci és
Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 21.25 Én
vagyok itt! (brazil), 22.40
Odaát (amer.)

Duna tv

12.45 Főzzün k egyszer űen, 14.00 Zor ro (kolumbiai), 14.50 Erdészház Falkenauban (német), 15.45 A
múlt ár nyékában (szlovák),
17.00 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (német-osztrák), 20.25 Tóth
János (magyar), 20.55 Párosan a városban (amer.),
22.35
A
porcelánbaba
(magyar), 23.55 München
(amer.)

Duna World

11.35 Az OP-ART kalap,
13.15 Kék bolygó, 14.00
Magyar krónika, 15.55
Család-barát
válogatás,
16.55 Balatoni nyár, 18.55
Magyar rock, 20.00 Nemcsak a 20 éveseké a világ,
21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 14.0 0
Épít s h á z at , ü lt e ss fát!,
14.35 De mpsey é s Make p e a ce (a ngol), 16.25
A v i lág m a d á r t ávlatb ól,
16.55 A heg y i dok t or (né met- osz t r á k), 17.45 Pá rbaj, 19.0 0 H í r a dó, 20.25
A sz ófoga d atla n (né met),
22.0 0
Cai n
k apit á ny
(f r a ncia), 23.50 De mpsey
é s Ma ke p e a ce (a ngol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.20
Kerékpározás, 18.00 Az
elveszett világok keresése, 18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.10 A holnap világa, 21.00 A lakás (amer.),
23.05 Fargo (amer.), 23.55
Rendőrség

Markíza tv

8.45 For r a bor, 12.10
Mon k (amer.), 13.00 A
far m, 15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Hí radó,
20.30 For r a bor, 21.40
Jó t ud ni!, 0.00 Két és fél
fér f i (amer.), 0.50 Mon k
(amer.), 1.40 Cobra 11
(német)

JOJ TV

12.00 Híradó, 13.00 Rex
felügyelő (német), 14.00
Geissenék, 15.00 Édes
élet, 17.20 Tárgyalóterem, 19.0 0 K r i m i, 19.30
H í r a dó, 20.35 A jelszó
(showműsor), 22.30 Minden, amit szeretek, 0.00
Bostoni
halottkémek
(amer.), 1.00 Ádám keresi
Évát

RTL Klub

RTL II

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

M2

12.25 Táncakadémia, 13.15
Meseerdő lakói, 13.25 Animália, 14.30 Lucas és Emily,
15.10 Franklin, 17.30 Alvin és a mókusok, 18.00
Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 21.25 Én vagyok
itt! (brazil), 22.40 Odaát
(amer.), 0.20 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.10 Zorro (kolumbiai), 15.00 Erdészház
Falkenauban (német), 15.55
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 Nő
előttem, nő utánam (amer.),
22.10 Tíz kicsi indián (angol)

Duna World

11.20 Alkony (magyar),
13.40 Rúzs és selyem, 14.10
Rejtélyes
XX.
század,
14.40 Esély, 15.30 Öt kontinens, 16.05 Család-barát
válogatás, 17.00 Balatoni
nyár, 18.55 Magyar rock,
20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
A hegyi doktor (német),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Mit tudom én, 21.55 Úttalan utakon, 22.40 Apokalipszis (amer.), 1.55 Talkshow, 2.45 Largo (amer.)

Pozsony 2

14.35 A rendelő, 15.30
Szemtől szemben, 16.15
A hol a z élet fa kad , 17.15
Szlová k falva k enci k lo pédiája , 18.30 Est i mese,
20.0 0 Hí radó, 20.10 A
család , 20.40 Édes játé kok (szlová k), 21.45 Ade lával másképp, 22.55 Ne
lég y rossz!(olasz)

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.05 Mon k (amer.), 14.05
A far m, 15.05 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Híradó, 20.30 For r a
bor, 21.40 Tegnap felébredek (cseh)

JOJ TV

12.25 Topsztár, 12.50 Rex
felügyelő (német), 14.00
Turbó (amer.), 15.50 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó, 18.00 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Minden, amit
szeretek, 22.00 A boszorkányvadász (amer.), 0.05
Nyugdíjasok kontra zombik (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

június
június
június
június
június
június
június

24-én
25-én
26-án
27-én
28-án
29-én
30-án

Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Magát Róbert és a
bátorkeszi Mgr. Bottyánová Eva.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a bátorkeszi Laczkovics Liza és Markó Izabella, az andódi Recska Roland, a gútai Leszko Sebastian,
a tótmegyeri Lacko Oliver, a komáromi Mórocz
Ádám és Kuczman Kristóf, a csicsói Szigeti Marcell Máté, a szímői Balogh Roland, a bényi Horváth Simona, a marcelházai Lakatos Armandó és
Góth Gréta, a szalkai Cser Eliot, az ógyallai Bese
Ciruzi Haj, Vitaiová Eliška és Vozárik Šimon.

A Dunatáj receptkönyvéből

Tejszínes meggyleves
Hozzávalók:

1 kg kimagozott friss
meggy
2 dl főzőtejszín
2 dl tej
2-3 citromkarika
1-2 evőkanál cukor (a
meggy ízétől függően)
étkezési keményítő
szegfűszeg
fahéj

Elkészítése:
A kimagozott meggyet feltesszük egy lábasban annyi vízzel főni,
amennyi ellepi. Hozzáadjuk a cukrot, a citromkarikákat és a szegfűszeget, fahéjat. Két-három percig forraljuk, közben a tejet csomómentesre keverjük az étkezési keményítővel, ezzel sűrítjük (habarjuk) be a levest. A legvégén belecsurgatjuk a tejszínt, már nem
forraljuk, csak összefőzzük. A mosogató egyik táljába hideg vizet
engedünk, ebbe állítjuk a lábast, hogy gyorsabban hűljön. Másnap, a
hűtőből kivéve fenséges. Tálaláskor kevés tejszínhabbal diszíthetjük.

Használt, öreg autók likvidálása
és kivonása a forgalomból.
Papírok intézése és ingyenes elszállítás!

Tel.: 0919 183 225

Citromos-meggyes
lisztmentes clafoutis
Hozzávalók:
2 tasak vaníliás pudingpor
3 db tojás
2 dl habtejszín (cukormentes)
2 dl tej
1 csipetnyi só
6 ek édesítőszer (porédesítő)
0,5 db citrom (reszelt héja és
leve)
5 dkg mandula (szeletelt, íz- 0,5 kk fahéj
30 dkg meggy
lés szerint)
Elkészítése
A tojásokat az 5 evőkanálnyi verjük, és egy sütőpapírral
édesítővel és egy csipetnyi só- bélelt, kerek tortaformában
val habosra keverjük.
egyenletesen elrendezzük.
Hozzáadjuk a tejszínt, a tejet A gyümölcsre ráöntjük a
és a pudingport, végül bele- tésztát, tetejét megszórjuk
reszeljük a citromhéját, és szeletelt mandulával. Előmehozzáöntjük a levét (palacsin- legített sütőben 180°C-on, 25
tatészta sűrűségű tésztát kell percig sütjük, majd fóliával
kapnunk).
letakarva, még 15 percig.
A meggyet fahéjjal és 1 evő- Ha kihűlt, felszeleteljük, és
kanálnyi édesítővel összeke- tálaljuk.
Tepsi mérete: 26 cm

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Csicsay Zsuzasanna (84 éves),
Lexová Helena (86 éves), Tóthová Mária (58 éves),
Chodelka Ondrej (52 éves), a gútai Fülöp József
(60 éves), a bogyai Dienes Katalin (83 éves), Sárközi Márió (13 éves), Molnár Mária, szül. Marčík
(84 éves) és Sárközy Gábor (59 éves), a marcelházai Macek Vladimír (67 éves), a búcsi Szigeti
Irén (86 éves), a hetényi Květová Irena (77 éves),
a violíni Hazuchová Helena (93 éves), a bátorkeszi
Blahovics Margaréta (89 éves), valamint a szentpéteri Csengel János (79 éves).
Emléküket megőrizzük!

* Eladó 2-szobás lakás (részlegesen átépített, 61 m2) az
Eötvös utcában. Tel.: 0905/217
363,

Nemzetközi fuvarozásra
kamionsofőröket keresünk.
Feltétel E + C
típusú jogosítvány,
pszichoteszt, gyakorlat
és megbízhatóság.
Heti ciklusok.
Pontos precíz fizetés.
Tel.: 0905 689 134

REKOM
Rekonštrukcia bytov * Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051,
0905 450 570

M e g e m l é k e z é s e k
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük és védjük emléketeket.
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk

Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet…
Július másodikán emlékezünk

Markó Imrére
Komáromban,

halálának 15. évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.
Szívünkben mély fájdalommal emlékeztünk június 27-én, halálának 24.
évfordulóján a drága férjre, édesapára, nagyapára és dédapára,

Jakab Sándorra és nejére, Jakab Sándornéra,
szül. Simigh Máriára
Gútán,

Paksi Lajosra
(Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége, lánya, fiai, veje, menye,
négy unokája és dédunokája.
Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,
hanem az, amelyet szívünkben hordozunk,
némán, csendesen.
Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk Gútán

Gönczöl Kálmánra és nejére Gönczöl Ilonára,
huszonkettedik

haláluk
és
évfordulóján.

haláluk
és
hatodik
évfordulóján.
Szeretetüket és jóságukat örökké szívünkben őrizzük.
Gyászoló családjuk
tizedik

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
Teréz anya
Fájó szívvel emlékezünk
drága, jó szüleinkre,
édesanyánk halálának 15.
és édesapánk halálának 43.
Szabó Istvánné Szabó István
évfordulóján.
szül. Igar Gizella
Nyugodjanak békességben
1925 – 1974
Jézus, Mária szent nevében! 1926 – 2002
Szentpéter
Az engesztelő szentmise a szentpéteri római katolikus templomban lesz felajánlva július 29-én, 19 órakor.
Emléküket őrző, szerető családjuk

Horgászbotok WALDEK
javítása
43, 00 eurótól
Komáromban: 35, 00 eurótól
Bejárati ajtók
már

Beltéri ajtók már

0950 591 112

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno

hatodik

Emléküket örökké őrző családjuk

* PREDAJ * SERVIS *

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

0907 227 699

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

szül. Varga

Registračné pokladne

s. r. o.

Telefonszám:

0948 252 606.

e-shop:
www.privlačuj.sk

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

KAJAK-KENU
Az evezősök már a jövő évi jubileumra készülnek

Múlt hét végén benépesedett a Vág-part, ahol 30 evezős klub 461 versenyzője szállt vízre, hogy
részt vegyen az 59. Komáromi Nagydíj futamán. A versenyzőknek ezúttal nem csupán a távokkal, hanem a sok esetben 60 km/órás széllel is meg kellett birkózniuk. Ennek ellenére egy
sikeres rendezvény tanúi lehettek a résztvevők, amely egyben a Szlovák Kupa futama is volt. A
komáromi evezősök a csapatversenyben a dobogó legfelső fokára állhattak, 148,35 pontjukkal
megelőzték nyitranováki (127 pont) és somorjai (86,5 pont) klubokat.
A nagydíj komáromi egyéni eredményei:
R2 K1 Kadétok 500 m: 1. UJVÁRI Marko (16), ... 3. MESZLÉNYI
Márk (15) * R3 K1 Kadétok 500
m: 3. KONEČNÝ Kevin (16), ...
KARIKA Benedek (16) * R4 K1
Kadétok 500 m: ...2. NÁHLIK Pavol (16), 3. FARKAS Erik (16) *
R2 K1 Fiúk (13) 500 m: ...4 NÉMETH Dominik (13) * R3 K1 fiúk
(13) 500 m: 1. PODLEISZEK Filip
(13), 2. DOKTORÍK Jakub (13) *
R4 K1 fiúk (13) 500 m: ...8. ĎURÁČ Dávid (13) * R1 K1 Fiúk (14)
500 m: 1. SCHRIMPEL Peter (14)
* R1 K1 lányok (13) 500 m: ...7.
PARADIOVÁ Vivien (13) * R3 K1
lányok (13) 500 m: ... 2. BUGÁR
Réka (13) * R1 K1 lányok (14) 500
m: ... 6. FARKAŠOVÁ Samanta
(14) * R2 K2 lányok: 2. KOCZKÁS Eszter (14) – PECSUKOVÁ
Katarína (14) * R2 K1 lányok (14)
500 m: 1. KOCZKÁS Eszter (14)
* R2 K1 Junior fiúk 500 m: ...5.
TANKA Tomáš (17) * M1 K1 Kadétok 500 m: ...2. UJVÁRI Marko
(16), ... 5. KONEČNÝ Kevin (16)
, ...7 ČERNÁK Martin (16) * M2
K1 Kadétok 500 m: ... 2. NÁHLIK
Pavol (16), ... 4. MESZLÉNYI
Márk (15) * R2 K1 férfiak 500
m: 1. BOTEK Adam (20) * R1
C1 Kadétok 500 m: 1. LÉRÁNT
Christopher Peter (15) * R1 K2
Kadétok 500 m: ...5. FARKAS
Erik (16) – ČERNÁK Martin (16)
* R2 K2 Kadétok 500 m: 1. NÁHLIK Pavol (16) – UJVÁRI Marko
(16), 2. KONEČNÝ Kevin (16) –

MESZLÉNYI Márk (15) * R2 K2
fiúk (13+14) 500 m: 1. OTT Jakab
(13) – SCHRIMPEL Peter (14) *
R3 K2 fiúk (13+14) 500 m: ...2.
DOKTORÍK Jakub (13) – PODLEISZEK Filip (13) * R1 K2 lányok (13+14) 500 m: 1. BUGÁR
Réka (13) – SIDOVÁ Bianka (13),
...7. FARKAŠOVÁ Samanta (14)
– PARADIOVÁ Vivien (13) * M3
K1 Kadétok 500 m: 5. KARIKA
Benedek (16), ... 7. FARKAS Erik
(16) * M2 K1 fiúk (13) 500 m: 1.
PODLEISZEK Filip (13), ... 6.
NÉMETH Dominik (13) * M3 K1
fiúk (13) 500 m: 1. DOKTORÍK
Jakub (13), 2. OTT Jakab (13) *
M2 K1 lányok (13) 500 m: 1. BUGÁR Réka (13), ... 8. PARADIOVÁ Vivien (13) * M K1 Juniorok
500 m: 2. TANKA Tomáš (17) * M
C1 Kadétok 500 m: ...7. GALLO
David (15) * M2 K2 fiúk (13+14)
500 m: 1. DOKTORÍK Jakub (13)
– PODLEISZEK Filip (13) * M K2
lányok (13+14) 500 m: ...9. FARKAŠOVÁ Samanta (14) – PARADIOVÁ Vivien (13) * F K2 lányok
(13+14) 500 m: 1. BUGÁR Réka
(13) – SIDOVÁ Bianka (13), 2.
KOCZKÁS Eszter (14) – PECSUKOVÁ Katarína (14) * F K1 Veteránok 500 m: ...3. ÓDOR Ladislav
(43), 4. ĎURČO Marek (44), 5.
ZIRKELBACH Gabriel (49), 6.
BUKOVSKY Tibor (44) * F C2
fiúk (13+14) 500 m: 1. LÉRÁNT
Lucas (13) – STOLÁRIK Peter
(14), ... 5. LEHOCKÝ Richard
(13) – SÝKORA Adam Anton (13)
* F K2 fiúk (13+14) 500 m: ... 2.
DOKTORÍK Jakub (13) – PODLEISZEK Filip (13), 3. OTT Jakab
(13) – SCHRIMPEL Peter (14) *
F K1 férfiak 500 m: ... 5. BOTEK
Adam (20) * F C1 férfiak 500 m: 1.
KARA Mátyás (19) * * F C1 Juniorok 500 m: 1. KOCZKÁS Dávid
(17), ... 4. SÝKORA Samuel Dani-

el (18) * F K1 Junioriok 500 m: 1.
TANKA Tomáš (17) * F K1 Juniorlányok 500 m: ... 4. KONEČNÁ
Anita (18), ... 6. GROLMUSOVÁ
Bibiána (18) * F C1 Kadétok 500
m: ...2. LÉRÁNT Christopher Peter (15) * F C1 Kadétlányok: 500
m: ...3. IKRÉNIOVÁ Viktória (15)
* F K1 Kadétok 500 m: ...2. UJVÁRI Marko (16), ... 8. NÁHLIK
Pavol (16) * F K1 lányok (14) 500
m: ... 2. KOCZKÁS Eszter (14)
* F K1 lányok (13) 500 m: ...6.
BUGÁR Réka (13) * F K2 Veteránok 500 m: 1. JANKECH Milan (39) – ÓDOR Ladislav (43) *
BLAŽEK Martin (52) – ZIRKELBACH Gabriel (49) * F K1 fiúk
(14) 500 m: ... 4. SCHRIMPEL
Peter (14) * F K1 fiúk (13) 500
m: 1. PODLEISZEK Filip (13),
2. DOKTORÍK Jakub (13)* F C1
fiúk (13) 500 m: 1. LÉRÁNT Lucas (13) * F K2 Juniorlányok 500
m: ... 3. GROLMUSOVÁ Bibiána
(18) – KONEČNÁ Anita (18) *
F K2 Juniorok 500 m: CARBAS
Stefano (17) * F C2 Juniorok 500
m: 1. BANAI TÓTH István (18)
– ZILIZI Richard (17), ... 3. FEKETE Dávid (17) – SÝKORA Samuel Daniel (18) * F C2 Kadétok
500 m: 1. LÉRÁNT Christopher
Peter (15) – STRÝČEK Eduard
(16) * F K2 Kadétok 500 m: ... 2.
KONEČNÝ Kevin (16) – MESZLÉNYI Márk (15), ... 6. NÁHLIK
Pavol (16) – UJVÁRI Marko (16),
...8. FARKAS Erik (16) – ČER-

NÁK Martin (16) * F K2 lányok
(11+12) 2000 m: ...6. VÁVROVÁ Eva (12) – VÁVROVÁ Anna
(12), 7. KOTKOVÁ Lenka (12)
– GALLOVÁ Sabína (12) * F K1
fiúk (12) 2000 m: 1. TÓTH Ľudovít (12), 2. DOKTORÍK Dominik
(12), ... 6. FARKAŠ Tomáš (12),
... 17. ZRNEK Jakub (12), 26.
BAGIN Matúš (12), 27. KAJTÁR
Viktor (12) * F C1 fiúk (11) 2000
m: 1. GROLMUS Lukáš (11), ... 6.
PODLEISZEK Dávid (11), ...20.
IKRÉNI Márk (11), ... 33. BOGDÁNYI László (11) * F K1 fiúk
(10) 2000 m: ...2. BUGÁR Marek
(10), 3. MARSAL Máté (10), ...13.
TÉGLÁSI Mário (10, ...17. NAGY
Péter Balázs (10) * F K1 fiúk (9)
2000 m: ... 9. DEMÁČEK Samuel (9), 10. KELEMEN Noel Thomas (9) * F K1 lányok (9) 2000
m: 1. ZRNEKOVÁ Michaela (9),
...5. DEMÁČEKOVÁ Lucia (9) *
F K2 fiúk (13+14) 5000 m: ... 4.
DOKTORÍK Jakub (13) – PODLEISZEK Filip (13) , ...7. OTT
Jakab (13) – SCHRIMPEL Peter
(14) * F K1 lányok (14) 5000 m:
...2. KOCZKÁS Eszter (14) * F K1
lányok (13) 5000 m: ...6. BUGÁR
Réka (13), ... 19. PARADIOVÁ
Vivien (13), 20. BAKOS Orsolya
Virág (13) * F C2 fiúk (13+14)
5000 m: 1. LÉRÁNT Lucas (13)
– STOLÁRIK Peter (14), ... 6.
LEHOCKÝ Richard (13) – SÝKORA Adam Anton (13) * F K1
Veteránok 5000 m: 1. BUKOVSKY Tibor (44), 2. ĎURČO Marek
(44) , ...4. ÓDOR Ladislav (43), 5.
VISZLAI Igor (50), 6. ZIRKELBACH Gabriel (49) * F K1 férfiak,
5000 m: 1. BOTEK Adam (20) *
F K2 Juniorlányok, 5000 m: ...2.
GROLMUSOVÁ Bibiána (18)
– KONEČNÁ Anita (18) * F C2
Juniorok 5000 m: 2... FEKETE
Dávid (17) – SÝKORA Samuel

Daniel (18) * F K1 Kadétok 5000
m: 1. UJVÁRI Marko (16), ... 5.
NÁHLIK Pavol (16), 6. MESZLÉNYI Márk (15), ...9. KONEČNÝ
Kevin (16), ... 11. ČERNÁK Martin (16), ...15. FARKAS Erik (16),
19. KARIKA Benedek (16) * F K2
fiúk (11+12) 2000 m: 1. DOKTORÍK Dominik (12) – TÓTH Ľudovít (12), 2 . GROLMUS Lukáš
(11) – PODLEISZEK Dávid (11),
... 5. FARKAŠ Tomáš (12) – ZRNEK Jakub (12) , ... 19. BOGDÁNYI László (11) – KAJTÁR
Viktor (12), ... 22. NAGY Dominik
(11) – VARGA Marian (11) * F K1
lányok (12) 2000 m: ... 9. VÁVROVÁ Eva (12), ...13. VÁVROVÁ Anna (12) * F K1 lányok (11)
2000 m: ...2. TÓTHOVÁ Tamara
(11) * S K1 fiúk (10) 2000 m: ...3.
MARSAL Máté (10), 4. BUGÁR
Marek (10)
* S K1 fiúk
(9) 2000 m: ... 11. DEMÁČEK Samuel (9), ... 11. KELEMEN Noel
Thomas (9) * S K1 lányok (9) 2000
m: 1. ZRNEKOVÁ Michaela (9),
...5. DEMÁČEKOVÁ Lucia (9) *
F K1 fiúk (14) 5000 m: ...5. SCHRIMPEL Peter (14) * F C1 fiúk (13)
5000 m: 1. LÉRÁNT Lucas (13) *
F K1 fiúk (13) 5000 m: 1. PODLEISZEK Filip (13), ... 3. DOKTORÍK Jakub (13), ... 14. NÉMETH Dominik (13), ... 26. ĎURÁČ
Dávid (13) * F K2 lányok (13+14)
5000 m: 1. KOCZKÁS Eszter (14)
– PECSUKOVÁ Katarína (14), ...
4. BUGÁR Réka (13) – SIDOVÁ
Bianka (13), ...14. FARKAŠOVÁ
Samanta (14) – PARADIOVÁ Vivien (13) * F K1 Juniorok 5000
m: ... 11. TANKA Tomáš (17) *
F K1 Juniorlányok 5000 m: 1.
KONEČNÁ Anita (18), 2. GROLMUSOVÁ Bibiána (18) * F K2
Kadétok 5000 m: 1. NÁHLIK Pavol (16) – UJVÁRI Marko (16), 2.
KONEČNÝ Kevin (16) – MESZLÉNYI Márk (15), ... 5. FARKAS
Erik (16) – ČERNÁK Martin (16)
* F C2 lányok (13+14) 5000 m: 1.
VALOVÁ Lucia (16) IKRÉNIOVÁ Viktória (15), 2. JELÍNKOVÁ
Aneta (14) – SZABÓ Abigél (14).

LABDARÚGÁS

A komáromi
utánpótlás
belgrádi sikere

Június 22. és 25. között a
szerbiai Belgrádban rendezték meg a junior és U23as kategóriájának evezős
Európa-bajnokságát.
A
megméretésről természete
sen nem hiányozhattak a
komáromi evezősök képviselői sem, akik a rendkívül
erős mezőnyben is derekasan megállták helyüket.
A vasárnapi zárónapon, amikor a döntőkre került sor,
három komoly megmérettetés várt a komáromi Kajak
& Kanoe Klub versenyzőire.
Elsőként a 17 éves Koczkás
Dávid szállt vízre és a C1
500 m-es futamában, a legfiatalabb versenyzőként az
5. helyet szerezte meg úgy,
hogy 1:59,352-es időt ért el.
Délután a 200 m-es távon
rajtolt, ahol az ukrán győztestől 1,246 mp-el lemaradva
a 6. helyet szerezte meg. A
K4 500 m-es futamában az
U23-as korcsoportban a Botek-Nemček-Fraňa-Baláž legénység a 9. lett. A korábban
komáromi versenyzők közül
a juniorok kategóriájában
Obert Ákos és Lisa-Maria
Gamsjäger a K4-es tagjaiként bronzérmet szereztek, az
U23-ban (ugyancsak K4) pedig Gacsal Ákos ezüstérmes
lett az 1 000 m-es távon.

A KFC visszatért
az őt megillető 2. ligába!
Nincs könnyű helyzetben az, aki szeretné összefoglalni a komáromi KFC 2016/17-es bajnoki évadjának eredményeit,
ugyanis a klub felnőtt és 7 utánpótláscsapata 9 bajnokságban
vett részt az elmúlt szezonban.
Természetesen olvasóinkat el- fordulóban (Galánta-Komárom
sősorban az érdekli, hogy mi 4:1). Sikertörténet az is, hogy
történt a felnőtteknél. A múlt a hazai mérkőzések vereség
évi sikerek után a KFC ott nélkül záródtak, hiszen a 18
folytatta a bajnokságot, ahol az találkozóból 15 győzelem és
előzőt abbahagyta. A III. liga 3 döntetlen született. A csapat
egyik bajnokaspiránsaként vár- színvonalát jól jelzi, hogy a
ta az új kiírást tavaly júliusban 12. fordulótól a 27. fordulóig
és hatalmas lendülettel, kitar- nem talált legyőzőre. A mértással, magabiztosan nyerte a kőzésenként lőtt gólátlag: 2,3,
III. ligát. Negyven év elteltével míg a mérkőzésenként kapott
ismét a 2. vonalban szerepelhet gólátlag: 0,88. A házi gólkirály
a komáromi klub.
Roman Haša lett, aki 24 gólt a
Mindez nem véletlen, ezért 30 mérkőzésen, 2. lett Faragó
a sportév alatt elért eredmé- Tamás 15 góllal, a 3. helyen
nyeket érdemes statisztikailag pedig Ondrej Čtvrtníček és Vais áttekinteni. A legnagyobb hagn Militosyan osztozkodtak
arányú győzelem a 34. fordu- 9-9 góllal. A 36 mérkőzésen
lóban született – Komárom- mindannyiszor pályára lépett
Nagysurány 8:1 –, míg a leg- Marián Štrbák.
nagyobb arányú vereség a 27.
–szb–
Az ifiknél sajnos nem lehettek ilyen magasak az elvárások,
az elejétől fogva a II. ligában való bentmaradás volt a cél. Ez
végül sikerült, az U19-es csapat a 15., az U17-es a 12. helyen
végzett.
A diákcsapatok rendkívül jó U11-es csapat megnyerte itt is
szezont produkáltak, az időseb- a bajnoki címet.
bek (U15) a sok sérülés és egyéb Az azonban biztos, hogy a
hátráltató körülmény ellenére a felsőbb osztályokban való
4. helyen végeztek. A kisebbek, szereplés nagyobb anyagi kiaz U13-asok viszont érett játék- adásokkal is jár. Félő, hogy
kal megnyerték a II. ligát.
ha a komáromi önkormányzat
Az előkészítők a nyugat-szlo- nem értékeli át a sportszervákiai bajnokságokban két 2. vezetek anyagi támogatását,
és egy 3. helyet értek el, míg nehéz helyzetbe kerülnek a
a járási bajnokságban induló csapatok.

K er é kpár
MTB Piknik Maraton
Vértesboglár

A komáromi C.K. PIKO-BIKE kerékpárklub tagjai közül hárman vágtak
neki a vértesboglári MTB Piknik Maratonnak. Kurdi István a hosszú pályán
rajtolt s a korcsoportjában (Master 3.
50+) aranyérmes lett. Szintén arannyal
a nyakában végzett a rövidtávon Gelle
László (Master 2. 40-49 évesek), míg Kovács Kamill (Master 3. 50+) az ezüstérmet tudhatja magáénak.

ATLÉTIKA
Dunamocsi IX. Kék Duna Futás

Azokat, akik első ízben látogattak el a dunamocsi futásra, bizonyára meglepte a pontos szervezés, a rajtnál felszálló 100
galamb és Strauss Kék Duna-keringőjének dallama.
A rekkenő hőségben 150 futó Magyar Imre tette meg legrajtolt (és valamennyi lefutotta gyorsabban (55 perc), az 5
a távját!) és, ha időben nem is km-es távon a győri dr. Hortörténtek csúcsdöntések, de elis- váth István győzött 18:57-es
merésre méltó eredmények szü- idővel. A nők 11 km-es távlettek. A férfiak 15 km-es távját ját elsőként a püspökladányi
a zsitvabesenyői maratonfutó, Szilágyi Fruzsina teljesítette.

LOVAGLÁS
Szombaton délután került sor a Felvidéki Vágta harmadik
évadjának döntő futamára, amelybe három település lova és
lovasa – Érsekújvár, Tallós és Naszvad – jutott be. A futam
érdekessége, hogy az előfutamok alkalmával elsőként befutók
mind a hárman részt vehetnek a Nemzeti Vágtán.
Sajnos a nagyon ígéretesnek döntő futamban másodiknak
tűnő komáromi lovas „táltosa” ért célba, a harmadik helyen az
lesérült, a rendelújonc tallósi Mucska
kezésére bocsátott
Gergely és hátasa,
pótparipa viszont
Rooster Little Peppy
nem fogadta el lovégeztek. A legnavasát. Így is szügyobb meglepetést
letett meglepetés,
a naszvadi Bobek
hiszen a tavalyi
László okozta TimoFelvidéki
Vágta
tei nevű lovával, aki
első helyezettje, az
hatalmas
iramban
érsekújvári
Tóth
küzdve elsőként ért
René és lova, Kacélba. Felvételünk a
mikadze az idei
díjátadón készült.

V-Bike Maraton

Királyfiakarcsán immár harmadik alkalommal rendezték
meg a V-Bike Maraton kerékpárversenyt. A gyermektávon (8
km) kívül még három távból lehetett választani – Easy Way
(45 km) és Long Road (100 km) az útikerékpárosoknak és
Spartan Race (65 km terepen) a hegyikerékpárosoknak.
A komáromi C.K. PIKO-BIKE Rusňák Miroslav, 3. Jókai Gátagjai igencsak jól szerepeltek bor * Long Road, felnőtt nő: 1.
az eseményen, hiszen összesen Csiba Ildikó, 2. Nagy Tímea *
4 arany-, 8 ezüst- és 4 bronz- Long Road, szenior férfi: 1.
éremmel tértek haza. Íme az Csaplár Árpád * Long Road,
eredményeik:
szenior nő: 1. Laki Irén *
Easy way, junior: 1. Brančan Spartan Race Junior: ... 2.
Peter, 2. Fühl Ádám * Easy Szabó Gergő * Spartan Race,
way, nő: azonos idővel kö- felnőtt férfi: ... 2. Buga Frigyes
zös harmadikok Bugová Jana * Spartan Race, felnőtt nő: ...
és Lajos Tímea * Easy way, 2. Farkas Szilvia, 3. Bansky Juszenior nő: 2. Tóth Kata * dit * Spartan Race Szenior: ...
Long Road, felnőtt férfi: ... 2. 2. Kovács Kamill.
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