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Hazatértek a tüntetők …

A gazdák szava nem jutott el
Pellegrini kormányfőhöz

Németh István felvétele

Újraszerveződésének huszadik évfordulóját ünnepli az MKP

Nehéz megszabadulni
Bugárék szellemétől

Peter Pellegrini a közmédia adásában büszkén jelentette ki, hogy szerinte Szlovákiában mintegy tízezer mezőgazdász van, s többségük elutasítja a gazdatüntetések jelenlegi formáját. A miniszterelnök szerint jelenleg nem áll fenn olyan helyzet az országban, hogy a gazdáknak az utcára kelljen vonulniuk. – Azoknak a tüntetőknek, akik
Pozsonyba érkeztek, el kell dönteniük, hogy a problémákat szeretnék megoldani vagy
politizálni akarnak – hangzott egy kissé arrogánsan a véleménye.

Peter Pellegrini visszautasította azt a feltételezést, hogy
ő maga vagy a földművelésügyi miniszter, Gabriela
Matečná félt volna a gazdákkal történő tárgyaláson részt
venni. – Nem vagyok köteles
részt venni egy teátrális találkozón, és leülni a szalmabálák közé a Tyrš rakparton.
Nem vagyunk banánköztársaság, vannak lefektetett
szabályaink. Ha a gazdákat
problémáik megoldása vezeti, találkozniuk kell azokkal,
akik képesek megoldást kínálni ezekre – hangsúlyozta,

megfeledkezve arról, hogy a
találkozót a mezőgazdászok
kérték és nem követelték, s
azt hitték, Kiska köztársasági
elnök szivélyes fogadása után
a kormány illetékeseivel is
megkezdődhetnek az érdemi
tárgyalások. Ők szerettek volna az illtékesekkel találkozni,
csak azoknak éppen nem volt
rájuk idejük.
A kormányfő azt sem érti,
hogy a Tisztességes Szlovákiáért mozgalmat mi késztethette arra, hogy múlt pénteken ismét ezreket hívjon az
utcákra, tüntetést szervezzen

Pozsonyban, hiszen – politikai értelemben – az elmúlt
időszakban semmi rendkívüli
nem történt Szlovákiában.
Itt szeretnénk megjegyezni,
hogy a tüntetés célja egyértelműen az volt, hogy elérjék,
történjen végre változás.
A hét végén hazamentek a
tüntető gazdák, közöttük a gútaik is, akik traktoraik nyergében tették meg Pozsonyig az
utat. Nem politizálni siettek,
várta őket a határ, ahol aratni
kellett a szélsőséges időjárás
miatt három héttel korábban
beérett őszi árpát.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa büszkén tekint visszafelé, hiszen szinte napra
pontosan 20 éve, 1998. június 21-én tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Koalíció Pártja,
amely a rendszerváltást követően az első egységes magyar politikai érdekképviseleti szerv
volt. Hosszú és nem éppen akadálymentes út vezetett addig a napig, hiszen a rendszerváltást
követően sorra születtek a nemzeti és nemzetiségi pártok. Az MKP első elnöke Bugár Béla
volt, aki a felvidéki magyarság érdekképviselete helyett inkább pártja gazdasági helyzetének
megszilárdítását tűzte ki célul.
Egyre inkább érezhető volt a Menyhárt váltotta a pártelnöki nem gazdasági alapokon nyugmagyarság körében az az el- székben, s valamennyiüknek vó Hídja ellentéteként a Magyar
várás, hogy az MKP-nak meg tapasztalniuk kellett, hogy Közösség Pártja a kisebbségi
kell tisztulnia, s erre csak ak- Bugár „szelleme” még mindig jogokért harcol. Az MKP nem
kor van lehetőség, ha sikerül kísért. A szlovák képviselőtár- jutott be ugyan a parlamentbe,
Bugártól megszabadulni. Ko- sak sem a megyei önkormány- ám ennek ellenére többet tett a
máromban került sor az omi- zatban, sem a parlamentben felvidéki magyarság egyenrannózus pártkongresszusra, ahol nem tudták feledni azt az áldá- gúsága érdekében, mint BugáBugárt leváltották. Csáky Pál sosnak éppen nem mondható rék, akiknek legnagyobb „eredlett a párt új elnöke, aki kellő tevékenységet, amelyet a hará- ménye” az volt, hogy mindent
politikai tapasztalatokkal ren- csolás szóval lehetne jellemez- elkövettek a kormánykoalíció
delkezett és megfontoltságá- ni. Húsz évnek kellett eltelnie megmentéséért. Hosszú idő Nem történt érdemi változás a városatyák tanácskozásán, lényegében a hídas többség simán
ról, tárgyalóképességéről volt ahhoz, hogy a szlovák értelmi- után néhány héttel ezelőtt adó- rábólintott a várost „fejőstehénnek” nézett cégeinek múlt évi gazdasági beszámolójára. Minismert.
ség egy része észrevegye, hogy dott rá alkalom, hogy esetleges denki megnyugodhat, jövőre is folytatódik a pénzelszívás. Másutt ezek a cégek pénzt hoznak a
Csákyt Berényi, Berényit Bugárék nem ideológiai, ha- kiválásukkal előrehozott vá- kasszába, Komáromban pedig visznek.
lasztást lehetett volna elérni és Sokan emlékeznek arra, amikor alapján. Csütörtökön ismét téma képviselői szám csökkentését,
új utakra terelni az országot.
Bastrnák Tibor polgármestersé- volt, ám egyetlen képviselő sem a választási körzetek számáNem szabad megfeledkeznünk ge idején a város tetemes össze- mondta ki, hogy az épület téli nak növelését javasolták, ám
Észak- és Dél-Komárom városa
Bugár korábbi kijelentéseiről gért megvásárolta a hadügymi- üzemeltetése mennyit visz el Andruskó Imre, a Híd frakcióközösen nyert uniós pályázatot
sem, amelyek enyhén szólva nisztériumtól a várat, amelyet a kasszából, illetve azt, hogy a csoportjának elnöke azonnal jeis migránspártiak voltak, mi- alig pár hónappal később jelké- műemléképület felújítása több- lezte, hogy számukra elfogadhaközben a SMER-SD ennek pes összegért kapott volna meg. szöröse lehet a vételárnak, így tatlan az anyagi megtakarítással
ellenkezőjét, a V4-ek állásfog- Sikerült megvenni a poliklinika a felkínált eladásnál nem sok is járó létszámcsökkentés. Ádáz
Sikeresen pályázott Észak- és Dél-Komárom városa, aminek lalását szorgalmazza. Felmerül épületét, amely azóta is tovább érdeklődőre számíthatnak.
vita alakult ki arról, mi minősül
köszönhetően megújul a központi buszpályaudvar, „okos” a kérdés, vajon az új választá- omladozik, s csak azon múlik a Az ülés egy további érdekes a témához kapcsolódó felszómegállók létesülnek, s modern és környezetbarát elektromos sokkor, ha ismét a Híd lesz a továbblépés, hogy valakinek el pontja volt az, hogy meghatá- lalásnak, illetve új javaslatnak,
buszjárat indul a Duna két partjára. Minderre csaknem 1 mil- kormányalakítás mérlegének kellene döntenie, mi legyen az rozzák, hogy a testületben hány bár nem volt kétséges, hogy
lió euró áll majd rendelkezésre.
nyelve, mikor jön elő nyíltan épületben. Legutóbb az Arany- városi képviselő végzi majd végül Andruskó javaslata – úgy,
A kezdeményezés Knirs Imre ális helyiségek is, amelyek a a „farbával” és erőszakolja rá hordó jutott Komárom tulaj- ősztől a munkáját. Feszty Zsolt mint mindeddig – kap majd kelkorábbi
alpolgármesternek mozgáskorlátozottak számára migránspolitikáját Ficóékra és donába az egyetem és a város és Benyó Zoltán képviselők az lő támogatást. Nem is kellett
köszönhető, de a projekt ve- is elérhetőek lesznek.
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Nyárelői hangulat az önkormányzat legutóbbi ülésén

Komárom ismét „bevásárolt”

Megújul a buszpályaudvar

A Magyar Közösség Pártja
Országos Tanácsának nyilatkozata

Magyarul is BESZÉLÜNK
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Amikor
visszanyal
a fagyi...

Látogatóban erdélyi barátainknál
Iskolánk, a Selye János Gimnázium és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium már évek óta jó testvériskolai kapcsolatokat ápol. Idén osztályunk, a II. D is bekapcsolódott ebbe
a programba, így megtaláltuk a testvérosztályunkat, akiket a
hetekben meg is látogattunk.
Június 7-én, csütörtökön az egy rövid városnézés követte,
esti órákban útra keltünk, majd három csoportra osztva megmásnap délután 3 órakor érkez- néztük a város különböző nevetünk meg. A hosszú út során zetességeit, ezután következett
több megállót is tartottunk, az a vacsora, amit egy kellemes
egyik hosszabb pihenő Ki- hangulatú étteremben kaptuk,
rályhágón volt, ahol mindenki ahonnan mindenki elégedetten
elfogyaszthatta a reggelijét és távozott. Látogatásunk egybegyönyörködhetett a kilátásban. esett az Udvarhelyi Napokkal,
A délutáni órákban megálltunk így este különféle koncerteken
Parajdon, ahol lehetőségünk és programokon vehettünk
volt ebédelni, nézelődni, vala- részt. A nap végén fáradtan,
mint pénzt váltani. Az utolsó de izgatottan tértünk vissza a
megálló után egyenesen Széke- szállásra, mivel szombatra egy
lyudvarhelyre vezetett az utunk, egésznapos túrát szerveztek a
ahol szívélyes fogadtatásban számunkra.
részesültünk a testvérosztály Szombat reggel fél nyolckor
által. A kollégium elfoglalása megreggeliztünk és nekivágután, csoportos játékok segít- tunk az útnak. Elsőként a Béségével ismerkedtünk a másik kás-szoroshoz látogattunk el,
osztály tanulóival, majd meg- ahol fél órás gyalogtúrát tetajándékoztuk őket az általunk tünk a Nagyhagymás Nemzeti
vitt apróságokkal. A játékot Parkban, majd busszal tovább

haladtunk, a Gyilkos-tóhoz. A
tónál szabadprogram következett, így mindenki kedvére felfedezhette a vidéket. Néhányan
a csónakázást is kipróbálták.
Nem sokkal később megismerkedtünk Eszter legendájával is, akiről úgy tartják, hogy
a tó névadója lehet. Hazaúton
megálltunk Csíksomlyón, ahol

megtekintettük a kegytemplomot, valamint távolból megfigyelhettük a csíksomlyói búcsú helyszínét is. Hazaérve a
vacsorát ismét az étteremben
biztosították számunkra, majd
ezt követően a testvérosztálylyal kisebb csoportokra osztva
kimenőt kaptunk a városba, valamint az Udvarhelyi Napokra.
Vasárnap a reggelit a buszban
fogyasztottuk el, ugyanis úton
voltunk Farkaslakára, hogy
megtekintsük Tamási Áron síremlékét, de nem maradhatott
el a vásárnézés és az erdélyi
kürtőskalács kóstolása sem.
Következő megállónk Parajdon
volt, ahol a sóbányát látogattuk
meg, innen pedig Korondra
mentünk, ahol szabadprogram
keretén belül mindenki bejárhatta a fazekas vásárt. Késő
délután megérkeztünk Székelyszentkirályra, innen traktor és
utánfutó segítségével kivittek
minket a Jézus Szíve kilátóhoz,
ami mindnyájunk számára óriási élmény maradt. A vacsorát
nem messze a kilátótól egy
kialakított pihenőhelyen kaptuk, az egyik család jóvoltából.
Visszaérkezve a szállásra, min-

denki előkészült és bepakolt a
hosszú hazaútra.
Hétfőn reggel bepakoltunk a
buszba és még indulás előtt
körbevezettek bennünket a
gimnázium épületében. A látogatásunk legvégéhez érve
szomorúan, de búcsút kellett
vennünk a testvérosztálytól. A
három élménydús és új barátságokkal gazdagító nap után
elindultunk a hosszú hazavezető úton. Estére megérkeztünk
Komáromba és mindenki hazaindult, hogy kipihenje magát a
következő tanítási napra.
Köszönettel tartozunk a testvérosztálynak, valamint az
osztályfőnöküknek, hogy ilyen
szívélyes fogadtatásban részesítettek bennünket és jobbnál
jobb programokat biztosítottak,
melyekkel sikerült egy feledhetetlen utazást szervezniük számunkra. Azt hiszem, az egész
osztály nevében elmondhatom,
hogy fantasztikusan éreztük
magunkat és alig várjuk, hogy
a jövő tanévben mi láthassuk
őket vendégül, itt, Komáromban.
Vrábel Vanessa
(II. D)

Eredményes évet zárt a Jókai Színház a jubileumi, 65. ünnepi évadában

A hagyományokhoz hűen, évadzáró üléssel fejeződött be pénteken a Komáromi Jókai Színház 65. ünnepi évada. Tóth centet sem, idén pedig még
Tibor igazgató értékelésében a jubileumi évadban látott saját és vendégelőadásokról is beszélt, rámutatva arra, hogy csak szerződési stádiumban
produkcióikban többnyire az egyén kiszolgáltatottságának problémakörét járták körül. A nézők is rádöbbenhettek arra, állnak a Kultminorral. Mahogy még mindig nem vagyunk képesek megtisztítani a világot a negatív erőktől – az árulóktól és a cselszövőktől. Négy gyarországról több jelentős
nagyszínpadi bemutatójukkal igyekeztek kiegyenlített repertoárt kínálni a közönségnek, ám inkább a művészszínház támogatásban részesültek és
felé billent a mérleg nyelve.
a Jókai Alapítvány révén is siAz évadban a komáromi szín- toárjukról a Függöny fel!-t, koprodukcióban Leopold La- szert. A 2018-as naptári évben kerül némileg javítani anyagi
társulat 160 saját előadását a Különös házasságot, a Te- loha Napfoltok című színmű- pedig jelenleg körülbelül 42 helyzetükön. A Nyitra Megyei
összesen 53 846 néző tekin- temre hívást és a Süsü, a sár- ve. Bemutatásra kerül Presser- százalékos teljesítésnél, azaz Önkormányzat nemrég közel
tette meg, s így a két évvel kányt. Benkő Géza színművész Sztevanovity A padlás című 109 ezer eurós saját bevételnél 84 ezer eurót szavazott meg a
ezelőtti 136, illetve a tavalyi novemberi távozása miatt a musicalje, illetve a Székesfe- tartanak. A szlovák kormány- színházi öltözők rendbehoza142 előadás figyelembe vé- Bányavaksággal ezt már meg- hérvári Vörösmarty Színházzal hivataltól 2015-ben és 2017- talára, s van rá remény, hogy
telével növekvő tendenciáról lépték. Elhunyt kollégájuk koprodukcióban Paulo Geno- ben 5-5 ezer eurót kaptak mű- azok berendezésére újabb tászámolhatott be az igazgató. A halálának első évfordulójára vese Teljesen idegenek című ködésükre, 2016-ban egyetlen mogatás érkezik.
színház azonban tájoló jellegét pedig emlékműsort állítanak vígjátéka, John Kanderek Cais megőrizte, 62 tájelőadást tar- össze. Az új évadról a színidi- baret-je és Molnár Ferenc Az
tottak, többek között a Zsugorit rektor csak vázlatosan szólt, üvegcipő című vígjátéka. Az is
19-szer játszották a Soproni a részletes ismertetésre majd biztos, hogy a Nemzeti Színház
Petőfi Színházban, a Rómeó és az augusztus végi évadnyitón elhozza Komáromba a 2010 óta
Júliával pedig Lendjátszott sikerdarabját,
A Komáromi Jókai Színház
vára is eljutottak. Az
Szergej Medvegyev A Munka Utcai Alapiskola mellett működő
PRO SCHOLA ET FUTURO nem befekteintézmény hírnevét
Fodrásznőjét.
2017/2018-as évadának díjazottjai
a Felvidéken kívül Szabó Viktor színművész Ferenczy Anna-díjban, Gazdasági ismerte- tési alap tavasszal az iskolaudvar szépítésébe
Magyarország-szer- Holocsy Krisztina és Bernáth Tamás a legtöbbször tőjében Dobai Tibor, fogott. A megálmodott pihenőhely kivitelete több helyen, így játszott színművészeknek járó „színészrobot”- a színház gazdasági zésében nagy szerepet játszott az alap ügyvea budapesti Thália díjban, Kiss Mónika kellékes pedig az intézmény igazgatója elismerte, zetője, Konczer Ildikó nevelőnő és Madarász
Színházban és Jó- összes alkalmazottja közül kiválasztott „legjobb hogy az intézmény- Zsuzsanna alsó tagozatos tanító néni remek
zsef Attila Színház- robotolónak” járó díjban részesült. Tóth Tibor ben a 2015-2018-as összmunkája.
ban, valamint Po- színházigazgató ez alkalomból a nyugdíjba vonu- időszakban hozzá- Az általuk megírt pá- közös munkájával két
létesült
zsonyban, Kassán ló D. Németh István színművésznek is köszönetet vetőleg 25 százalék- lyamunkával ugyanis pihenőhely
és Nyitrán is öregbí- mondott sokéves, sikeres munkájáért.
kal nőtt a béralapra a Pro Schola Et Fut- iskolánk udvarán. Az
tették. Az évadzáró
szánt összeg, ám úgy utro alap megnyerte új padok alá térkő keután szombaton Rimaszombat- kerül sor. A soproni színtársu- véli, hogy a rezsiköltségek- a Volkswagen Slova- rült, körben díszbokban mutatják be A félkegyel- lattal koprodukcióban látható re szánt tétel nem emelkedett kia által meghirdetett rok és virágok díszítik
műt, hétfőn pedig az említett majd Szabó Attila Mátyás kellőképpen. A 2017-es nap- „Zelená dobrovolní- a nyugalom szigetékisvárdai fesztiválon bizonyít- király krónikái című meséje, tári évben a tervezett 250 ezer kom” nevű pályázat nek is nevezhető két
hatnak...
továbbá a pozsonyi Színház- eurós bevétel helyett előadá- díját. Ezt az összeget kis szegletet.
Az új évadban leveszik reper- és Filmművészeti Egyetemmel saikból 282 ezer euróra tettek az alap saját forrásá- Köszönjük valamenyból kiegészítette, és a nyi szülőnek, aki hozsegítőkész szülők, ta- zájárult iskolaudvanulók és pedagógusok runk szépítéséhez.
A KANTHA DÓRA ALAPÍTVÁNY és IZSA üzletben és Szűcs István – Izsa 300. – élelmiszerKÖZSÉG június 13-tól augusztus 12-ig ado- üzletében lesznek elhelyezve. Pénzadományaikat
mánygyűjtést szervez a négy és fél éves Csicsó a KANTHA DÓRA ALAPÍTVÁNY számlájára
Piroska megsegítésére. Piroska az izsai Csicsó is átutalhatják, számlaszám:
család tizenegyedik, legkisebb gyermeke, akinél
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2884 6182
a Pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház HematolóJelszó: Csicsó Piroska
gia és Onkológiai Klinikáján leukémiát diagnosz- Bővebb információk:
tizáltak, ezért hosszú és igényes kezelés vár rá.
Bulajcsík Klaudia, tel. 0907 636 133
A pénzadományokat három perselybe gyűjtjük, www.iza.sk * Kantha Mária, tel. 0905 701 005 *
ezek az izsai községházán, az izsai COOP Jednota www.dorika.sk

Az Ezer Gyerek Egyesület az
„EU FOR CITIZENS –Network
of Towns 2017/18” felhívás
keretében megvalósított, „A
menekültválság következményei: az euroszkepticizmus és a
radikalizmus növekedése testvárosi projektjének következő
állomásán, Gútán került sor múlt
héten egy nemzetközi konferenciára. Több témát is ajánlott a
program melyet Horváth Árpád
polgármester üdvözlő szavai
után Hann Péter, az Ezer Gyerek Egyesület programvezetője
ismertetett. Hogyan változott
az elmúlt öt évben a V4 országainak szerepe az Európai
Unióban? Milyen belső átrendeződések voltak a csoporton
belül? Milyen hatással képesek
ezek az országok összehangoltan működni, közösen fellépni
különböző európai fórumokon?
Hogyan hatott az együttműködésre a menekültválság? Öszszességében nőtt-e ezekben az
országokban az euroszkepticizmus és jobboldali radikalizmus?
A viszonylag gyér részvétel sejteni engedte, hogy a konferencia
nem éppen a realitások talajára
épül. Rövidesen kiderült, hogy
az előadók a migránsok betelepítését támogatók közül kerültek
ki. Horn Gábor, a Republikon
Alapítvány kuratóriumi elnöke
kijelentette, hogy irracionális
számára a migránsellenesség
növekedése, miközben a V4es tagországokban alig vannak
menekültek. Ugyanakkor hangsúlyozta, ugyan másodrangú,
de valós probléma az, hogy mi
lesz az afrikai szegényekkel, mi
lesz az egyre kevesebb édesvízzel rendelkező afrikai és ázsiai
világgal, és milyen erőforrásokat kellene felszabadítani, hogy
szülőföldjükön találják meg a
boldogulásukat az emberek.
Gőgh Mihály (MKP), városi
képviselő rákérdezett arra, hogy
milyen pénzből valósult meg
ez a konferencia, és netán nem
magánember
finanszírozta-e,
mivel úgy véli, felesleges volt
megrendezni. Barak László előadó a képviselő felvetéseire nem
tudott válaszolni, csupán megjegyezte: – Látom, Ön hívő, és
mint olyannal, értelmetlen vitázni, mert érvekre nem hallgat.
Gúta képviselői mindvégig disztingváltan viselkedtek, de hangot adtak kételyeiknek.

A nyugalom szigete
a Munka Utcai Alapiskolában

Összefogás Csicsó Piroskáért
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Kiállok érted!

Ifjúsági előadás a Selye János Gimnáziumban

Az elmúlt napokban a komáromi Selye János Gimnáziumba
látogatott a budapesti KV Társulat, mely 2007 óta működik
folyamatosan; alapítói és művészeti vezetői Száger Zsuzsanna
és Urbanovits Krisztina.
A társulatuk profiljának fő jel- lőnők és az állam kezei közül.
lemzői: a női látás- és gondol- Hollandiába mennek, Márió,
kodásmód meghatározó szerepe Kitti barátja várja őket a Nyugaa téma- és darabválasztásokban, ti pályaudvaron. Kitti a hosszú
kizárólag kortárs, főként saját úton újból elmeséli Alexandra,
szövegeken alapuló előadások, becenevén Sandy kedvenc történetét, melyet a lány már az otttársadalmi érzékenyítés.
A gimnáziumban bemutatott da- honban is számtalanszor hallott
rab témája a fiatalkorúak prosti- barátnőjétől. Ez azonban nem
túciója volt. Magyarországon 36 átlagos történet. Egy Marlenka
ezer áldozata van az emberke- nevű lányról szól, akinek vireskedelemnek, amely európai szontagságokkal teli élete teljes
viszonylatban a harmadik helyet valójában mutatja be lehetséges
jelenti. Az áldozatok közt a nők előzményeit annak az elhatároés a gyermekek felülreprezen- zásnak, ami miatt a két lány a
táltak. Éppen ezért előadásaik vonaton ül. Marlenka ugyanis
központjában a prostitúcióra Kitti – a történet róla szólt. Az,
kényszerített fiatal áldozatok lel- hogy éheztették, megalázták,
ki és fizikai kiszolgáltatottsága szexuálisan bántalmazták, mind
áll. Többségük gyerekkorában közrejátszott abban, hogy új
sokszor családon belül bántal- életet akarjon kezdeni egy ismemazott, elhanyagolt, sok esetben retlen országban, magával ránnevelőotthonokból kikerülő ér- gatva a még kiskorú barátnőjét
zelmileg sérült fiatal lány, akiket is. A velük egy vagonban utazó
a futtatók érzelmi manipuláció- nő hallva, hogy miről beszélval vesznek rá a prostitúcióra.
nek a lányok, próbál a lelkükre
A Kiállok érted című előadás beszélni, minden tőle telhetőt
színházi eszközökkel, de ku- megtesz, hogy megakadályozza
tatási tapasztalatok alapján a katasztrófát. Egy rövid ideig
készült. A társulat a téma sza- Kitti volt kedvenc nevelőnőkértőivel, az áldozatokkal inter- je is velük utazik, de neki sem
júkat készítő szakemberekkel lehet befolyása a történetre. A
dolgozott együtt. Az előkészítő Nyugatiba érve idősebb útitáranyaggyűjtési szakasz együtt- suk tesz még egy utolsó próbát,
működő partnere a Névtelen hogy meggyőzze a lányokat,
Utak Alapítvány volt, rajtuk ke- Sandynek még a telefonszámát
resztül a rehabilitált áldozatok- is megadja. Azonban Márió már
kal is felvették a kapcsolatot. A ott várta őket, és pár perc múlva
színészek improvizációi alapján el is tűntek az állomás forgataBíró Bence dramaturg segítsé- gában. Sandy történetének végével készült a darab szöveg- gét is megismerhettük. Háttal
könyve.
állva a közönségnek beszélte el,
Közép- és Kelet-Európa szá- hogy csodával határos módon
mára a rendszerváltás óta máig kiszabadult a holland éjszakai
egy külön világot jelent minden, életből, a kiszolgáltatottságból,
ami mind földrajzilag, mind pe- a drogoktól mámoros világból,
dig történelmileg nyugaton van. amelybe naivitása miatt beleJobbak az életkörülmények, az csöppent. Szerencsés volt, legemberek többet keresnek és a többjüknek ez nem sikerül. Nem
többi… De vajon tényleg ennyi- élik túl a rájuk váró megpróbálre éteri lenne a nyugati világ?
tatásokat.
Egy kis tájékozottság is elég A darab sokkolóan hatott ránk,
ahhoz, hogy tudjuk a választ. A megviselt arcok köszönték meg
németországi, svájci és egyéb vastapssal a színészek remek
országok híres piros lámpás ne- munkáját. A társulat gondolt
gyedeinek kétharmadában ma- ránk, így pár feladat keretében
gyar lányokat foglalkoztatnak, megbeszéltük a látottakat, elakik vagy pénzszerzés céljából, mondhattuk
véleményünket,
saját döntésükből, vagy csapdá- kérdezhettünk.
Megtudtuk,
ba esve, tudatmódosító szerek hogy Magyarországon ez egy
hatása alatt kerülnek ki nyugat- nagyon komoly probléma,
ra. Sokuk még fiatalkorú.
amely már régóta jelen van a
Az általunk látott darab is ezt társadalomban, ám nincs elég
a témát járta körül. A történet ember és pénz a bajba jutottak
nagy része egy, a Nyugatiba megsegítésére.
tartó vonaton játszódik. A két Véleményem szerint egy nagyfőszereplő lány, Kitti és Ale- szerű előadást láthattunk, amely
xandra – amint a vagonba lép- számos tanulsággal szolgált, a
nek – egyből feltűnést keltenek társulat pedig remek munkát
kissé alpári viselkedésükkel és végzett. Bízom benne, hogy
kinézetükkel. Alexandra tizen- idővel sikerül megoldást találni
hét, Kitti már tizennyolc éves, és segítséget nyújtani azoknak,
egy gyermekotthonból ismerik akiknek szüksége van rá.
egymást. Kitti épp „kiszabadítCzirfusz Viktória
ja” barátnőjét a kegyetlen neve(III. C)

Parola

egy nem mindennapi képzőművészeti kiállítás
a komáromi Limes Galériában

Június 15-én ünnepélyes keretek között nyitották meg a komáromi Limes Galériában a Parola – kézfogás című nem mindennapi képzőművészeti kiállítást.
A tárlat szervezője a PRO ARTE Danubií Duna Mente Művészeti Polgári Társulás, a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete és a salgótarjáni Balassa Bálint Asztaltársaság. A kiállítás védnöke Csáky Pál EP-képviselő.
Az ünnepség résztvevőit a házigazda, tatta a kiállítást, ahol a rajzokon,
PhDr. Farkas Veronika művészettörté- grafikákon sokszor modern fornész köszöntötte. A Limes Galériában mában a mindennapi élet eseméezuttal 27 szlovákiai magyar és 16 ma- nyei jelennek meg. Kifejezte azon
gyarországi művész állítja ki festménye- meggyőződését, hogy a képzőműit, grafikáit, iparművészeti termékeit, mű- vészet összekötő hidat alkot a nemvészfotóit, így ez a kiállítás, egy jelképes zetek és népek között. Végezetül
kézfogás a két ország művészei között. elmondta, hogy az 1988 óta műStubendek László, Komárom polgármes- ködő Balassi Bálint Asztaltársaság
tere is köszöntötte a megjelent művésze- az idén nyáron szintén bemutatket és kifejezte meggyőződését, hogy az ja ezt a kiállítást Salgótarjánban.
itteni parola, azaz kézfogás gyümölcsöző Kopócs Tibor képzőművész, a
lesz a művészek között az elkövetkezen- MAMSZE elnöke név szerint bedő években. Ezután Peczár Károly kép- mutatta a kiállító művészeket, majd
viselői asszisztens a kiállítás védnöké- elmondta, hogy ezen a tárlaton a
nek, az egyéb elfoglaltságai miatt távol Szlovákiában alkotó, középgenemaradt Csáky Pálnak a jókívánságait tol- rációhoz tartozó képzőművészek
mácsolta. Megemlítette, hogy a Magyar tömörülése mutatja be munkáit. A
Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete kiállított művek sokrétűek, műfakét évvel ezelőtt Csáky Pál meghívásá- jilag változatosak, és a klasszikus
nak eleget téve aratott sikert Büsszelben. modernista műtárgyalakítások jelK. Peák Ildikó művészettörténész bemu- lemzőek rájuk. Végezetül sok sikert kívánt a két
alkotóközösség
további munkájához.

Aki szeretné megtekinteni ezt a nem mindennapi kiállítást, július 8-ig megteheti a
komáromi Limes Galériában.
Dr. Bende István

Megjutalmazták a legjobb komáromi tanulókat

Június 20-án, a Tiszti pavilon dísztermében 66 olyan alap-és középiskolai diákot látott vendégül Stubendek László polgármester,
akik az elmúlt tanév során a járási, kerületi és országos diákversenyeken remekül szerepeltek. A különféle olimpiákon, rendkívüli szakmai, művészeti és sportversenyeken Komáromot és iskolájukat méltóképpen képviselő diákok díszoklevelet kaptak.
Az idei díjazottak:
Eötvös Utcai Alapiskola – Krisztián, Slezák Dóra, Bakos Mečárová Dominika, Kajano- tória * Marianum Egyházi
Balla Kiara Priscilla, Ďurčovič Orsolya Virág, Juhász Balázs, vá Hana * Selye János Gim- Gimnázium – Molnár Anna *
Ádám, Fónad Lili, Maczkó Téglás Panna * Jókai Mór názium – Bangha Roland, Fe- Kereskedelmi és SzolgáltatóFanni, Madari Hanna * Mun- Alapiskola – Magyar Má- kete Lujza, Klepáček László, ipari Szakközépiskola – Zaka Utcai Alapiskola – Majer tyás, Gyuricsek Szilárd, Bara Simonics Bence, Králik Máté, jos Enikő, Mišovičová Bianka,
Boglárka, Farkas Fanni * Ma- Jankulár Tamás, Szakáll Lili, Ábrahám Patrik, Manyúczová
rianum Egyházi Iskolaköz- Jánosdeák Márk, Bukor Be- Diana * Műszaki Szakközéppont – Vámos Dóra, Farkas nedek, Gál Réka Ágota * Ľ. iskola – Tóth Máté, Ott DániEmma * Művészeti Alapisko- J. Šulek Gimnázium – Kini- el * Ipari Szakközépiskola
la – Barkó Sára, Szabó Fanni, orski Mikolaj, Nagyová Laura, – Kovács Benjamin, Ozsvald
Gaál Eszter Veronika, Polák Harsányi Samuel, Kökényová Péter, Papp Adrián, Gáspár
János Mihály, Szalay Mátyás, Elena, Béber Matúš, Grolmu- Balázs, Kovács Krisztián,
Minden település életében éltek kiemelkedő személyiségek, akikEliáš Simon, Szabó Veronika, sová Bibiána, Beňová Vik- Poór Róbert.
ről sohasem szabad megfeledkeznünk. Bátorkeszi kultúrájának
egyik kiemelkedő képviselője volt Karátsony Imre pedagógus.
1928. június 24-én született Réte verseny, Kodály Napok nyertese,
községben. Szülőfalujában nevel- illetve díjazottja volt. Fájó korai
kedett, majd tanulmányait Szen- halála – 1985. április 3-án hunyt
cen, Komáromban, Érsekújvárott el – megszakította ezt a csodáés Pozsonyban végezte. A pozso- latos sikersorozatot. A zene, az
nyi Népművelési Intézetben elvé- ének szeretete azonban tovább él
gezte a a karnagyképzőt. 1951- valamikori tanítványaiban. Mi,
ben került Bátorkeszire, haláláig bátorkesziek köszönjük a sorsa helyi magyar tannyelvű alap- nak, hogy köztünk, értünk élt és
iskola pedagógusa volt. 1958-tól tevékenykedett!
foglalkozott aktívan karvezetés- „Lehet élni zene nélkül is. A sisel. Alapító és élete végéig ál- vatagon át is vezet út. De mi (...)
landó tagja volt a Csehszlovákiai azt akarjuk, hogy az ember ne
Magyar Tanítók Központi Ének- úgy járja végig élete útját, mintkarának. A hosszú évek során ha sivatagon menne át, hanem
több száz gyermekkel szerettette virágos réteken.”
meg a közös éneklés csodáját. A Kodály Zoltán
bátorkeszi kórus számos járási
Bzsoch Gizella

Karátsony Imre meg nem élt
kilencvenedik születésnapjára
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Növényvédelem

Egyhangú koszt

Nyári teendők a kertekben

Július elején már a legtöbben
betakarították a korai zöldségféléket, amelyek helye így
üresen áll a kertekben. Ezeket
a területeket érdemes felhasználni a másodvetésre. Ugyanis
számos zöldség van még, amelyet elvethetünk ilyenkor a nyár
közepén, vagy akár ősszel is.
Első lépésként mindig tegyük
rendbe a talajt, ahova majd
a másodvetéseink kerülnek.
Szedjük ki a gyökereket és a
leveleket, amelyek a talajban
maradtak, ezeket akár a komposztba is beletehetjük. Ezután
második lépésként ássuk fel
a talajt, majd keverjük bele a
műtrágyát és a komposztot.
Egyengessük el a földet, készítsük el a magágyakat, és ha
nagy a szárazság, öntözzük be
alaposan.
Másodvetésű
növényeknek
mindig érdemesebb rövid tenyészidejű fajtákat választanunk, olyanokat, amelyek mind
az augusztusi, mind az októberi
időjárást jól viselik. Érdemes
ilyenkor betegségeknek ellenálló fajtákat választanunk. A másodvetésű növények betakarítási ideje általában az őszi fagyok
idejére esik.
Ültethetünk az üres helyekre
céklát, de fontos, hogy mindig
olyan fajtát válasszunk, amely
rövid tenyészidejű. Vessünk
3-4 szem magot egy lyukba,
és egyeléskor 10 centiméterre
hagyjuk egymástól a növényeket.
Az uborkánál a konzervuborka-fajták alkalmasak a másodvetésre. Csak akkor vessünk
uborkát a másodvetésbe, ha
lehetőségünk van a folyamatos

öntözésre és a tápoldatozásra.
Zöldbabot is ültethetünk ilyenkor, de válasszuk inkább a zöldhüvelyű fajtákat, mert ezek nem
szálkásak, viszont húsosak, ezért
már akár a magvak kifejlődése
előtt fogyaszthatjuk a hüvelyeket. A zöldbab magja egyébként
akkor kel ki gyorsan, ha a vetőmagot 3-4 órával a vetés előtt beáztatjuk vízbe, majd miután megszikkadt, elvetjük, és vetés után
azonnal megöntözzük. Kelés és
virágzás idején nagyon sok vizet
kíván a növény.
Téli retket is vethetünk, de
mélyrétegű, laza és folyamatosan nedves talajba ültessünk.
A gumós köményt is vessük el
most, őszig kifejlődik, és rendkívül jó salátaalapanyag. A
csemegekukorica is alkalmas a
másodvetésre, ráadásul nagyon
gyorsan kikel. Kísérletezzünk
bátran a szuperédes fajtákkal is.
Meglepő módon a burgonya is
elültethető nyáron. A körülbelül 50 grammos, apró gumókat
hűvös, nyirkos helyen egy rétegben kiterítve előcsíráztatjuk,
így az elültetett gumók gyorsan
ki fognak kelni.
Július elején ültethetünk káposztaféléket is, például fejes-,
vörös-, vagy kelkáposztát és
karfiolt is. A salátaféléket és a
káposztaféléket érdemes palántázással ültetnünk, másodvetéskor azonban inkább szakboltban
vásárolt palántát ültetnünk, nem
saját magról nevelnünk azt.
De nézzük a növényvédelmi
teendőket. Egyelőre úgy tűnik,
hogy elkerültek minket a nagy
járványok. Bár a szőlő lisztharmata sem tombol úgy, mint tavaly, mégsem dőlhetnünk hátra

a karosszékben, gyakorlatilag az
összes gombával és kártevővel
számolniuk kell. Az alma, körte
és a szőlő kórokozói ellen (gombák, baktériumok) ismételni kell
a permetezéseket a kertünkben
található gyümölcsök érzékenysége és a jelenlegi állapotuk szerint. Már a kén- és a réztartalmú
készítmények is használhatóak.
Idén tavasszal megúsztuk a dió
baktériumos betegségét, de már
néhol a levélen és a termésen is
megjelent a gnomónia gomba
tünete. A legtöbb réz engedélyezett ellene pl. Champion 50 WG,
Astra, stb.
A mandula súlyos betegsége a
ventúriás varasodás, mely levélhullást okozhat, a vesszőket
és a termést is károsíthatja, az
őszibarackon, a kajszin, s néha
a szilván is. Tünete hasonlít
a csonthéjasok levéllikasztó gombájának a kórképéhez,
mely viszont megtámadhatja a
mandulát is. Réz és a Topas 100
EC is engedélyezett.
Mindkét kórokozó – sok más
társukkal egyetemben – a veszszőkön telel át, innen indítják
a tavaszi fertőzést. A letermett
fákat is védeni kell a levélbetegségektől és a kártevőktől is,
ezzel már a következő évi termésért dolgozunk.
Az utóbbi években a rágókártevők sorába léptek a hangyák.
Jelenleg nincs engedélyezett
növényvédő szer ellenük, így
a fatörzsre helyezett ragasztós
csík mellett a háztartási irtószerek között kell keresgélnünk.
– la –

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Két rendőr megállít egy autóst:
– Jogosítványt, forgalmit kérünk!
Az autós odaadja, minden papírja rendben van.
– Fújja csak meg ezt a szondát!
Az autós megfújja, nincs alkohol befolyása alatt.
– Akkor ez húsz euró lesz!
– De miért, minden rendben volt! – kérdi az autós kétségbeesetten.
– Azért, mert a rendőrség idejét vesztegette!
– Jean! Adjon be nekem folyékony nitrogént, intravénásan!
– De miért, uram?
– Mert hidegvérű akarok lenni.
Móricka rosszkedvűen érkezik haza az iskolából. Az
apja megkérdezi tőle, hogy mi a baj.
– Van egy fiú, aki folyton piszkál, azzal csúfol, hogy
meleg vagyok, ma pedig még meg is vert.
– Tudod, mit, kisfiam? Ha legközelebb ezt csinálja, te
is húzz be neki egy nagyot!
– De nem akarok, mert egyébként meg olyan cuki!
– A Titanic utasai közül hányan haltak meg?
– Az összes, hiszen már több, mint 100 éve történt!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Óvakodjon a meggondolatlan kijelentésektől és ne szeszélyeskedjen! Kedvese azért próbál minden eszközzel közeledni önhöz, mert nem tudja elviselni
a kettőjük között támadt távolságot. Nyugtassa meg, hogy csak
egy kis egyedüllétre van szüksége, de továbbra is szereti őt.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezt a hetet mintha a szerelemre szánták volna. A párt kereső Halak kedvükre válogathatnak az ellenkező nem pályázói közül, a kapcsolatban
élők pedig új szenvedéllyel találnak egymásra. Ehhez persze
tenniük is kell. Teremtsék meg a romantikához szükséges
hangulatot!
KOS (március 21 – április 20.) Szokatlanul mély és intenzív
érzések ébrednek önben. Annyira újszerű tapasztalatot jelentenek ezek, és a velük járó nyugalom, hogy több szempontból
újragondolja, mit is vár el egy párkapcsolattól, melyek azok
a feltételek, amelyeknek teljesülnie kell, hogy elkötelezze
magát.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha arra vágyik, hogy nagyobb
legyen belső nyugalma, hogy ne száguldjanak szüntelenül a
gondolatai, próbáljon ki különböző meditációs technikákat!
Minden olyan tevékenység vagy feladat segít ilyenkor, amely
tartósan leköti a gondolatait, és amelyben igazán el tud mélyedni.

A jó tanulmányi
eredményért
ajándékozzon
könyvet!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha sokáig eredménytelenül keresünk valamit, egy idő után már nem akarjuk elhinni,
amikor végre rátalálunk. A párkereső Ikrek ezt élhetik most
át, ugyanis új ismerősük egyre több dologban tűnik a tökéletes társnak. Lassanként kezdjen el hinni tapasztalatainak
és a szíve szavának!
RÁK (június 22. – július 22.) Ha gondjai vannak, ne utasítsa
vissza a segítséget csak azért, mert úgy érzi, nem érdemli
meg a rokonai vagy barátai támogatását. Ne hagyja, hogy
kishitűsége akadályozza. Gondoljon inkább arra, önben milyen érzést keltene, ha valamelyik szerette ilyen okokból
utasítaná vissza!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Felvillanyozza
valaki érdeklődése, és egészen más színben kezdi látni a világot. Az a tény, hogy véletlenül összehozta önöket a sors,
mindenképp jó jel, de a következő találkozást már ne bízza
a véletlenre, hanem tegyen érte saját maga is. Kiszemeltje
értékelni fogja, hogy küzd érte.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Amíg neheztelés
van Önben bármelyik közeli hozzátartozója vagy kedvese
iránt, nem tudja megteremteni azt a szeretetteljes légkört,
amire vágyik, és amely a valódi otthon melegségét biztosítja
önnek. Tisztázza a korábbi félreértéseket és legyen valamivel megbocsátóbb!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Néha szeretné
valaki másra bízni élete irányítását és tudni, hogy ő majd
mindent rendbe tesz. Sajnos ebben legfeljebb segítséget
kaphat, de a lépéseket önnek kell megtennie. Figyelje meg,
mások hogyan oldják meg hasonló problémájukat, abból talán meríthet ötleteket!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Jártas az emberi
kapcsolatokban, de nem azok érzelmi részében. Az ön számára a különböző viszonyok inkább olyanok, mint egy nagy
játék feladatai, amelynek érdeklődve szemléli a játékszabályait, és ahol sokszor nem érti, miért van olyan nagy szükség
heves érzésekre.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ne várjon hálát, ha
valakinek jót tesz. Különösen a férfiak szenvednek attól, ha lekötelezettnek kell érezni magukat. A héten ok nélkül gyötörheti
féltékenység, ami sok energiáját elvonja. Pihenjen és kapcsolódjon ki, mert ismét megfeledkezett arról, hogy túlzásba viszi a
munkaszeretetet!
BAK (december 22. – január 20.) Egy véletlen találkozás rádöbbenti, hogy nem elég, ha a sors kegyében bízik, hanem ön
is tehet azért, hogy úgy alakuljanak az események, ahogyan azt
ön szeretné. Kérdezősködjön barátai körében, valaki egészen
biztosan meg tudja mondani önnek, hogyan kerülhet közelebb
választottjához.
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Háromszobás lakás kiadó Komáromban
garázsal, vagy garázs nélkül
az Ister áruház mögött.
Mobil: 0907373611

Eladó
kukorica

Tel.:
0918 194 929

Komáromi szemészetünkre
szakképzett
nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

Egynapos kirándulás a horvát tengerpartra!
Július 21-én * Krk szigete * 48 euró/fő
Tel.: 0905 948 305

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

* Eladó egy jó állapotban levő
OPEL AGILA 1,2-es személygépkocsi. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0915 063 190.

HITELEK, KÖLCSÖNÖK
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.
Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy
erkélyes, első emeleti, felújítandó, csendes lakás a
belváros szívében. A lakáshoz az épület alagsorában
tartozik saját garázs és két
nagyméretű kamra. Ingatlanosok kíméljenek! A hívásokat az esti órákban várjuk.

003630 363 3119

Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

REKOM
Rekonštrukcia
bytov
Lakásfelújítás

Tel.:
0948 622 051
905 450 570

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

6

MŰSORAJÁNLAT
június 30-tól július 6-ig

SZOMBAT
M1

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

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

TV2

7. 30 Me s é k , 12 . 55 Éj jel - n a p p a l
sz ülők
(a m e r.), 13. 2 5 A b a m b a n ő (a m e r.), 15.45 Va d i új
v a d ny u g a t (a m e r.), 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 Ja c k é s
J i l l (a m e r.), 21.0 0 M a g i c
M i ke (a m e r.), 2 3. 35 A z
ő r z ő k (a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.35
Döglöt t a k t á k (a mer.),
13.40 Halálos feg y ver
(a mer.), 15.50 Eg y szőké nél jobb a ket tő (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz plusz , 20.0 0 Játékhábor ú 2 (a mer.), 21.55
A játsz ma foly t atód i k
(svéd-a mer.), 0.30 A z i nfor mátorok (a mer.)

RTL II

9.30 Tom és Jerry (amer.),
10.00 Taxi (francia), 11.00
Robin Hood legújabb kalandjai (amer.), 12.50 Pop,
csajok
satöbbi
(amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
20.00 Vadidegen (amer.),
22.15 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 23.15 Kényszervadászok (amer.)

M2

11.45 Góg yi felüg yelő,
12.45 Rozsdalovag, 13.25
Bobby és Bill, 14.50 A
hat jó barát, 16.40 Micimackó, 18.15 Szájkosaras
kosaras 2 (kanadai), 20.15
K i ez a lány (amer.), 21.05
Én vag yok it t, 22.45 M R 2
A k usz ti k a Müpából, 1.20
Összeomlás (amer.)

Duna tv

9. 55 B r i n g á s b r ig a n t i k ,
10. 30 Hu r r á , ny a r a l u n k!
(f r a n c i a), 12 . 50 We n d y
(n é m e t), 14.45 Fo r m a -1,
16 . 2 0 B a k a r u h á b a n (m a g y a r),
18 .0 0
H í r a d ó,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 35 Eg y ny á r i k a l a n d
(m a g y a r), 2 0. 35 Sz e s z é l ye s ny á r (c s e h s z lov á k),
21. 55 A t ö kél e t l e n h a n g
(f r a n c i a - c s e h), 0.15 Tó t h
Já n o s

Duna World

11.25 Eg y éjsza k a Erdélyben (mag ya r), 13.20
Dok u ment u m f il m , 14.50
Balaton i nyá r, 16.50 Hétvég i belé pő, 18.55 Té rké p, 19.25 Í zőr zők , 20.0 0
Dok u zóna , 21.0 0 H í r a dó,
21.35 A ve réb is ma d á r
(mag ya r), 23.05 Tót h János (mag ya r), 2.30 Ba k ar u hába n (mag ya r)

Pozsony 1

12.50 Mit tudom én, 14.20
A szerelem illata (szlovák), 16.15 A Breakhearthágó (amer.), 17.55 Úttalan utakon, 18.25 Építs
házat, ültess fát!, 19.00
Híradó, 19.40 Labdarúgó
vb, 0.25 A szerelem illata
(szlovák)

Pozsony 2

9.00 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 11.05 Több, mint
testőr (amer.), 13.15 Éjjel-nappal sz ülők (amer.),
13.45
Gyil kos
sorok
(amer.),
14.50
Dok tor
House
(amer.),
15.50
Aladdin (amer.), 18.00
Tények,
18.55
Avat ar
(amer.), 22.20 A randig ur u (amer.), 0.55 Vénusz
(angol)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.25 A
Muzsika tv bemutatja, 12.25
Szívek doktora (amer.), 13.30
Hópihe (spanyol), 15.20 Diana (angol), 18.00 Híradó,
18.55 Cobra 11 (német), 20.05
Megint 17 (amer.), 22.10 Szupercella (amer.)

RTL II

12.15 Szívós csajok (amer.),
14.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00 Az életművész
(amer.), 21.00 Lánybúcsú
(amer.), 22.50 Vadidegen
(amer.), 0.55 Lánybúcsú
(amer.), 2.40 Szívós csajok
(amer.)

M2

12.45 Rozsd alovag, 13.25
Bobby és Bill, 14.05 Hollócsk a , a k is rosszcsont ,
14.50 Hét sze r szé p (né met), 16.20 D r. Plü ssi,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 Cápacsal i (a me r.), 20.15 K i ez
a lá ny? (a me r.), 21.10 K iköt ői h í rek (a me r.), 23.40
M it gondolsz , k i vag y?,
1.20 Fil m k lub

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 Un iver z u m,
14.10
A
világörök ség
k i ncsei, 14.30 For ma-1,
17.30 Múlt és jelen, 18.35
Brow n at ya (a ngol), 19.30
St a rsk y és Hutch (a mer.),
21.15 Va k ító napfényben
(olasz-f ra ncia), 23.25 Mo csá r v idék (spa nyol)

Duna World

10.40 Té rké p, 11.25 A
ve réb is ma d á r (mag ya r),
13.0 0 H í r a dó, 13.20 Nag yok , 13.50 Va sút i é pítészet Mag ya ror szágon ,
14.50 Új idők új d alai,
15.25 Balaton i nyá r, 19.50
Fé r f i kosá rlabd a vb -selejtező, 21.55 A koronat a nú ,
22.55 Hog y volt?, 2.30
Eg y éjsza k a Erdélyben
(mag ya r)

Pozsony 1

12 . 2 5 P r á g a v á r o s b ű n ö s
e m b e r e i (c s e h), 14.0 5
A g a t h a C h r i s t ie: Poi r o t , 15. 55 Ta n á r ú r n a k
s z e r e t e t t el (c s e h), 17.45
Me nj ü n k a ke r t b e!, 18 .15
Ko n y h á m t i t k a i , 19.0 0
H í r a d ó, 19.4 0 L a b d a r ú g ó
v b, 2 2 . 55 Poi r o t (a n g ol),
0.4 0 Ta n á r ú r n a k s z e r e t e t t el (c s e h)

Pozsony 2

12.05 Tudományos magazin, 13.55 Horgászmagazin, 15.30 Sporteredmények, 19.00 Esti mese,
20.20
Vad
Szlovákia,
21.15
Folklórfesztivál,
22.50 Wolf Hall (angol),
23.50 A híd (svéd)

14.05
Fol k lór fesz t ivál,
15.15
Spor t reménysé gek , 15.30 Labd a r úgó vb,
19.0 0 Est i mese, 20.05
H í r a dó, 20.20 Self r idge
ú r (a me r.), 21.55 Fesz t iválpe rcek , 22.0 0 A mált ai sólyom (a me r.), 23.35
Labd a r úgó vb

Markíza tv

Markíza tv

7.00 Ku ng f u panda
(amer.), 9.15 A randig u r u
(amer., 11.50 Szemtelen
szemt anú k (amer.), 13.55
Azt
beszéli k
(amer.),
16.10 Sem mi sem válasz that el ben nü n ket (spanyol), 18.20 Mulat az elit,
19.00 Hí radó, 20.30 Teljes
gőzzel nyaralás (f rancia),
22.35 Philips kapit ány
(amer.)

JOJ TV

8.20 Gumimacik (amer.),
10.15
Viszlát,
nagyi!,
11.45 Aquamarine (amer.),
14.00 Játék az életért
(amer.), 16.55 Taxi (amer.francia),
19.00
Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Így
neveld a sárkányodat 2
(amer.), 22.35 Hotel Marigold (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

9.25 A dzsungel könyve
(cseh), 11.15 Wild Wild
West (amer.), 13.20 Csúcsformában (amer.), 15.05
Danet pokla (amer.), 17.10
Nyaralás
teljes
gőzzel
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
A szökés (amer.), 22.45 Az
igazság védelmezője (amer.)

JOJ TV
7.45 Gumimacik, 10.15
Egy városi fiú az erdőben (cseh), 12.00 XM e n ( a m e r. ) , 1 4 . 5 0 Í g y
neveld a sárkányodat 2
( a m e r. ) , 1 6 . 5 0 A n y a raló, 17.50 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.25 Sport, 20.35
Momentum
( a m e r. ) ,
22.40
Börtönregény
( a m e r. )

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

M1

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

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

TV2

TV2

TV2

TV2

M1

KEDD

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 A hegyi doktor újra
rendel (német), 20.00 Pénzt
vagy éveket!, 21.25 Ezek
megőrültek!, 22.45 13 kísértet (amer.), 2.25 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
A hegyi doktor (német),
20.00 Pénzt vagy éveket!,
21.25 Ezek megőrültek!,
22.45 NCIS (amer.), 2.10
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Fókusz, 13.50 Éjjelnappal Budapest, 15.10
Szulejmán (török), 16.20
Story Extra, 16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.40
Barátok közt, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.35 Dr.
Csont (amer.), 22.35 A specialista (amer.)

RTL II

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 Szulejmán (török), 16.20 Story Extra,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Válótársak (magyar), 22.35 Castle
(amer.), 0.05 A zöld íjász
(amer.)

11.30 Oltári csajok (amer.),
12.30 Segítség, bajban vagyok!, 13.30 A gyanú árnyékában, 14.30 Showder
Klub, 16.00 Oltári csajok
(magyar), 17.00 Segítség,
bajban vagyok!, 20.00 A
konyhafőnök VIP, 22.00
Showder Klub, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

RTL II

M2

M2

11.40 Vízipók-Csodapók,
13.00 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 Nálatok
lak nak
állatok?,
15.10
Maja, a méhecske, 16.35
Alvin és a mókusok, 18.00
Mickey egér játszótere,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.05 Melissa és Joey
(amer.), 21.25 Én vagyok
itt!, 22.40 Akusztik, 0.45
Zor ro (kolumbiai)

Duna tv

13.25 Honfoglaló, 14.15
Budapest infer no, 15.15
A múlt ár nyékában (szlo vák), 16.20 Erdészház Falkenauban (német), 17.10
A heg yi dok tor (német),
18.35 Sorsok út vesz tője
(török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Kék fény, 21.25
Kár t yavár (amer.), 22.20
NCIS (amer.), 23.10 Fábr y

Duna World

12.30 Segítség, bajban vagyok!, 13.30 A gyanú árnyékában, 14.30 Showder Klub,
16.00 Oltári csajok (magyar),
17.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.55 Showder Klub,
20.00 A konyhafőnök VIP,
22.00 Showder Klub Best of,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)
13.00 Nálatok laknak állatok? (magyar), 14.50 Franklin, 17.00 Roger, az űrjárőr,
17.35 Szófia hercegnő 18.00
Mickey egér játszótere, 19.10
Alvin és a mókusok (amer.),
20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.05 Melissa és Joey
(amer.), 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 15.15 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.15 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A hegyi
doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.20 Laura rejtélyei (amer.), 23.10 A Bagi
Nacsa Show, 0.05 Ridikül

Duna World

11.25 A varieté csillagai
(magyar), 13.00 Híradó,
13.20 Roma magazin, 14.25
Család-barát, 15.25 Balatoni nyár, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Itthon vagy!, 19.30 Hazajáró, 20.00 Retró kabaré
válogatás, 22.30 Hacktion
(magyar)

11.20 Éjszaka – Az áruló
(magyar), 13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.25 Család-barát, 15.20 Balatoni
nyár, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Itthon
vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00
Banán, pumpa, kurbli, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion
(magyar)

Pozsony 1

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.05
Menjünk a kertbe!, 14.40 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 Egy
lépés a mennyország, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 19.40
Labdarúgó vb, 22.55 Profik,
23.45 Egy lépés a mennyország

Pozsony 2

12.00 Kerékpározás, 13.30
A béka, 15.30 Labdar úgó
vb, 19.00 Esti mese, 20.05
Hírek, 20.20 Dokumentufilm, 21.15 Idegenek a vonaton, 22.55 Talkshow

Markíza

12.20 Julie Lescaut, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
holnapi újságok, 16.25 Úton,
16.55 Egy lépés a mennyország, 19.00 Híradó, 19.40
Labdarúgó vb, 22.55 Profik,
23.45 Egy lépés a mennyország, 0.40 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Dokumentumfilm,
15.30
Labdarúgó vb, 20.05 Híradó,
20.20 Riválisok, 23.50 Labdarúgó vb

Markíza tv

11.55 Monk (amer.), 12.55
Cobra 11 (német), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
17.25 Reflex, 17.55 Családi esetek, 19.00 Híradó,
20.30 Rablás olasz módra (amer.), 22.45 Halálos
fegyver (amer.), 0.40 Cobra 11 (német), 2.40 Mama

9.40 Két és fél férfi, 11.50
Monk (amer.), 13.50 Cobra
11 (német), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere,
23.00 Családi történetek,
23.55 Monk (amer.), 1.50
Feleségcsere

JOJ TV

JOJ TV

8.20 Tárgyalóterem, 9.20
Rendőrök akcióban, 11.25
Profik, 12.30 Csillag születik, 15.25 Topsztár, 15.50
Rendőrök akcióban, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.10 Extrém átváltozások,
0.10 Zsaruvér (amer.), 1.10
Gyilkos elmék (amer.)

8.20 Tárgyalóterem, 9.30
Rendőrök akcióban, 11.30
Profik, 12.30 Csillag születik, 14.50 Rendőrök akcióban,
17.00 Hírek, 17.35 Igaz történetek, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Senki sem tökéletes, 22.00 Jelszó, 23.10 Extrém
átváltozások, 0.05 Zsar uvér
(amer.), 1.05 Gyilkos elmék (amer.)

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
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Hegyi doktor (német), 20.00
Pénzt vagy éveket!, 21.25
Ezek megőrültek!, 22.45 A
majmok bolygója (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 Szulejmán (török), 16.20 Story Extra,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Keresem a
családom, 22.45 Szulejmán
(török), 0.20 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

11.30 Oltári csajok, 12.30
Segítség, bajban vagyok!,
14.30 Showder Klub, 17.00
Segítség, bajban vagyok!,
18.55 Showder Klub, 20.00
A konyhafőnök VIP, 23.00
Barátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

13.00 Nálatok laknak állatok?,
14.25 A bűvös körhinta, 14.50
Franklin, 16.00 Gyerekversek,
18.00 Mickey egér játszótere,
18.45 Kody kalandjai, 19.10
Alvin és a mókusok, 20.15 Ki
ez a lány? (amer.), 21.05 Melissa és Joey, 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

13.25 Honfoglaló, 14.10
Emberek és állatok, 15.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.15 Erdészház Falkenauban (német) 17.10 A hegyi
doktor (német), 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.35 Réztábla a kapu
alatt (olasz), 22.20 Doctor
Foster (angol), 23.30 Csak
színház és más semmi (magyar), 0.30 Fábry

Duna World

11.45 Üvegkalitka (magyar), 13.20 Nemzetiségi
műsorok, 14.25 Családbarát, 15.20 Balatoni nyár,
17.20 Ízőrzők, 18.55 Itthon
vagy!, 20.00 Nevetni kell,
ennyi az egész, 21.35 Honfoglaló, 22.30 Hacktion
(magyar), 23.55 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.05
Menjünk a kertbe!, 14.35 A
holnapi újságok, 16.25 Úton,
16.55 Egy lépés a mennyország, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Chisum (amer.), 22.20
Pénzcsináló (amer.), 0.30 A
holnapi újságok

Pozsony 2

11.45 Élő panoráma, 12.05
Kerékpározás, 12.50 A lakat tolvaj, 14.25 Riválisok,
15.20 A csodálatos természet, 15.45 Ritkaságok
a természetben, 16.55 Én
nem tudok semmit, 18.30
Esti mese, 19.55 Híradó,
21.40 Akiért a harang szól
(amer.), 23.50 Mozi, 0.15
Rendőrség

Markíza tv

9.40 Két és fél férf i, 11.55
Mon k (amer.), 13.50 Cobra
11 (német), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi tör ténetek, 17.00
Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 12 éve elt űnt
(kanadai), 22.35 Ňuchač
(uk rán), 0.50 Mon k (amer.)

JOJ TV

11.30 Profik, 12.30 Csillag
születik, 14.50 Rendőrök
akcióban, 17.00 Híradó,
17.35 Igaz történetek!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Szünidő (szlovák), 21.55 Áll
az alku!, 22.55 Extrém átváltozások, 23.55 Zsaruvér
(amer.), 0.50 Gyilkos elmék
(amer.)

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.). 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Hegyi doktor (német), 20.00
Pénzt vagy éveket!, 21.25
Ezek megőrültek!, 22.45
NCIS (amer.), 1.10 Sorsdöntő lövés (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 Szulejmán (török), 16.20 Story extra,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.35 Válótársak (magyar), 22.45 Castle
(amer.), 0.10 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

10.00 A konyhafőnök VIP,
11.35 Oltári csajok (magyar),
12.35 Segítség, bajban vagyok!, 13.35 A gyanú árnyékában, 14.35 Showder Klub,
15.40 Oltári csajok (magyar),
16.40 Segítség, bajban vagyok!, 17.40 A gyanú árnyékában, 18.40 Showder Klub,
19.45 A konyhafőnök VIP,
21.30 Híradó, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

13.00 Nálatok laknak állatok?, 14.00 Claude, 15.10
Maja, a méhecske, 16.00
Gyerekversek, 17.35 Szófia
hercegnő, 18.00 Mickey egér
játszótere, 19.10 Alvin és a
mókusok, 20.15 Ki ez a lány?
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 12.50 Boldog
napok Jamie Oliver rel,
13.20 Honfoglaló, 15.05 A
múlt ár nyékában (szlovák),
16.00 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A hegyi
doktor (német), 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Tóth János
(magyar), 20.55 Amikor a
farok csóválja... (amer.),
22.40 A Bagi Nacsa Show,
23.40 Ridikül

PÉNTEK
M1

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Hegyi doktor (német), 20.00
Pénzt vagy éveket!, 21.25
Ezek megőrültek!, 22.45
Ébredj velünk! (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Éjjel-nappal Budapest,
15.10 Szulejmán (török),
16.20 Story extra, 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.40
Barátok közt, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Halálos fegyver (amer.), 0.05
Halálos szerelem (amer.)

RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
15.45 Oltári csajok (magyar),
17.40 A gyanú árnyékában,
18.40 Showder Klub, 19.45
A konyhafőnök VIP, 22.00
Showder Klub, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2
13.00 Nálatok laknak állatok?, 13.30 Irány Okido!,
14.25 A bűvös körhinta,
15.10 Maja, a méhecske,
16.00 Gyerekversek, 18.00
Mickey egér játszótere,
20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.05 Melissa és Joey, 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 30 perces kajái, 13.25 Honfoglaló, 15.15
A múlt árnyékában (szlovák), 16.15 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A
hegyi doktor (német), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Az ifjú Viktória királynő
(angol-amer.), 22.16 A boldogság sosem jár egyedül
(francia), 0.10 Fábry

Duna World

Duna World

Pozsony 1

11.35 Az OP-ART kalap
(magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.25 Család-barát,
15.20 Balatoni nyár, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Itthon vagy!,
19.25 Hazajáró, 20.00 Mosoly a javából, 21.35 Honfoglaló, 22.30 Hacktion
(magyar)

11.30 Ingyenélők (magyar),
13.00 Híradó, 14.20 Család-barát, 15.20 Balatoni
nyár, 17.20 Ízőrzők, 18.55
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Szenes Iván
emlékkoncert, 21.35 Honfoglaló, 22.30 Hacktion
(magyar)
12.10 A legszebb virág, 13.10 Szent Péter
(olasz), 14.50 Szent Péter
2 (olasz), 16.35 G r im m
mesék, 17.35 Bet yár t ánc
(szlovák), 19.00 Hí radó,
20.30 Héjarét kaszálása
(szlovák), 21.50 Cy r ill és
Metód, 23.15 Bet yár t ánc
(szlovák)

Pozsony 2

12.00 Folklórműsor, 16.20
Aratási mulatság (szlovák),
17.35 A Magas-Tátra, 18.30
Esti mese, 19.55 Hírek,
21.00 Szlovákok Argentínában, 23.10 Külföldi szlovákok éjszakája

Markíza tv

10.40 Ali baba és a 40 rabló
(francia), 14.45 Rablás olasz
módra (amer.), 17.00 Utazás
a rejtélyes szigetre (amer.),
19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni, 22.40 Családi történetek,
23.40 Monk (amer.), 0.40 Cobra 11 (német), 2.30 Mama

JOJ TV

8.30 Rio 2 (amer.), 10.30
Hófehérke és a hét törpe
(amer.), 12.20 A vasálarcos (amer.), 15.05 Paddington (amer.), 17.05
Jégkorszak 2 (amer.),
19.0 0 K r i m i , 19. 30 H í ra d ó, 20. 35 A fekete báró
(cseh), 22.55 A vasálarcos (amer.)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00
A holnapi újságok, 16.25
Úton, 16.55 Egy lépés a
mennyország, 19.00 Híradó,
19.40 Labdarúgó vb, 22.55
Profik, 23.45 Egy lépés a
mennyország

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.25
Japán ismeretlen csodái,
15.30 Labdar úgó vb, 19.00
Esti mese, 20.05 Hírek,
20.20 Hely a házban (szlovák), 21.20 A hetedik pecsét, 22.55 Jazz

Markíza tv
11.55 Mon k (amer.), 13.50
Cobra 11 (német), 15.00
Jószomszédi viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Hí radó, 20.30 Kameňák 4
(cseh), 22.35 Raf tingozók
(szlovák)

JOJ TV
11.50 Profik, 15.50 Rendőrök akcióban, 17.25 Igaz
történetek, 19.00 Krimi,
19.30 H í r a dó, 20.35 Minden, amit szeretek, 23.00
Outsider (amer.)

7

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június
30-án Pál
július
1-jén Tihamér, Annamária
július
2-án Ottó
július
3-án Kornél
július
4-én Ulrik
július
5-én Emese, Sarolta
július
6-án Csaba
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Halmo Marián és Slabeňáková Soňa, a csicseri Szallás Szabolcs és a komáromi
Molnárová Monika, a nemesócsai Garai Gabriel és a
tanyi Nagyová Nikoleta, a komáromi Mäsiar Radim és
a soproni Németh Noémi.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: az újgyallai Vörös
Alex, a keszegfalvai Tóth Ádám, a csallóközaranyosi Jakab Emma, a vágfüzesi Madarász
Hanna, a felsőtúri Antal Amira, az érsekújvári Maczkó Alex és Szabó Máté, a párkányi Engel Léda, az
ímelyi Pasztorek Natália, a naszvadi Dobi Donathan,
a komáromi Nagyová Adela, Ambrus Adam és László Dávid, az örsújfalusi Kovács Kevin és Szénási
János Imre.

A Dunatáj receptkönyvéből

Meggyes csirkemelltekercs
Hozzávalók:
1 kg csirkemell
1/2 üvegnyi
magozott meggy
20 dkg szeletelt sonka
(füstölttel a legjobb)
só
bors
olaj
Elkészítése:
A csirkemellet megmossuk, vékony szeletekre vágjuk, és enyhén
kiklopfoljuk. A szeleteket meghintjük sóval, borssal, majd ráhelyezünk egy sor magozott, lecsepegtetett meggyet, és óvatosan
feltekerjük. A töltött roládokat 1-2 szelet sonkába tekerjük, és
fogvájóval vagy hústűvel rögzítjük.
Egy tepsibe kevés olajat öntünk, belehelyezzük a roládokat, és
előmelegített sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük.
Tálalhatjuk fűszeres irdalt burgonyával, burgonyapürével vagy
rizzsel is.

Vaníliakrémes meggyes
süteménycsoda

Hozzávalók:
6 tojás
15 dkg cukor
25 dkg liszt
2 evőkanál cukrozatlan kakaópor
1 tasak sütőpor
1 csipetnyi só
A krémhez:
2 vaníliás pudingpor
4 evőkanál cukor

8 dl tej
30 dkg meggy

Elkészítése:
A tojásokat kettéválasztjuk, keverjük a cukorral, majd
a fehérjéhez hozzáadjuk hozzáadjuk a cukrot, a lisza csipetnyi sót és kemény tet és a kakaóport és öszhabbá verjük. A sárgáját ki- szekeverjük a tojáshabbal.
A hab ne törjön össze, különben nem nő magasra a
piskóta! 180 fokon 35-40
percen át sütjük. Közben a
pudingport összekeverjük
a cukorral és a tejjel, majd
megfőzzük. Azért használunk kevesebb tejet, mint
amennyi szükséges, hogy
intenzívebb ízt kapjunk és
sűrűbb legyen a puding.
Mikor elkészült, langyosra
hűtjük és belekeverjük a
magvazott, apróra vagdosott meggyet. A piskótát
kettévágjuk, tortaformába
tesszük és megkenjük a
krémmel, majd rátesszük
a tetejét. Tejszínhabot és
meggyet halmozhatunk a
tetejére. Két órán át a hűtőben hagyjuk, így a krém
megszilárdul.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Gallo Dušan (77 éves), Odrobinyák Julianna (81 éves), Győrfy Lajos (71 éves), Fügedi Mária
(38 éves) és Markovics Zoltán (69 éves), a gútai Szabó Géza (78 éves), Szabó Margit (68 éves), a marcelházai Opálka Katalin (61 éves) és Lévai Zoltán (65
éves), a dunaradványi Soós Tibor (60 éves), a szilosi
Kováčová Mária (76 éves).
Emléküket megőrizzük!

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa dňa 4. júna prišli rozlúčiť a odprevadiť
na poslednú cestu nášho drahého manžela, otca, dedka, pradedka,
brata a krstného otca

Štefana Kyseľa,

ktorý nás opustil vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

MEGEMLÉKEZÉS
Évre év jön, az idő rohan tova,
de mi titeket nem feledünk soha.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk szeretteinkre,

Gönczöl Ilonára

és

Gönczöl Kálmánra

haláluk
hetedik

huszonkettedik
évfordulóján
Emléküket őrző családjuk

Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.
Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk június 27-én,
halálának 25. évfordulóján
a drága férjre, édesapára, nagyapára
és dédapára,

Paksi Lajosra
(Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége, lánya, fiai, veje, menye,
négy unokája és dédunokája.
Felejthetetlen, drága édesapám,

Czímer Ferenc

Június 26-án lett volna nyolcvan éves,
ha a kegyetlen halál
el nem ragadja közülünk.
Kérem, akik ismerték, tisztelték,
gondoljanak rá szeretettel
ezen a számunkra oly szomorú napon.
Örökké gyászoló lánya Marika és családja

Árnyékolástechnika
és szerviz

KAJAK – KENU
Harmincnyolc klub 154 versenyzője szállt hajóba, hogy a Komáromi Nagydíjért meghirdetett kajak-kenu nemzetközi verseny jubileumi, 60. évfolyamában összemérje erejét. A nagy
érdeklődést jellemzi az is, hogy a múlt hét szombatján megtartott futamokon 160 alkalommal dördült el a startpisztoly.
KA Sándor, 3. VLČEK Erik –
A részeredmények:
Redőnyök * reluxák
K1 férfiak 500 m-es távján 1. MOLNÁR Péter
* szúnyoghálók
DOSTÁL Jozef, 2. KOPASZ Vasárnap folyamán került sor a
* markízák, stb.
Bálint, 3. BOTEK Adam, 4. verseny leglátványosabb futakedvező áron!
TÓTKA Sándor, 5. VLČEK maira, közöttük a férfiak 5 000
Erik, 6. MOLNÁR Péter, 7. m-es távjára. Fej-fej mellett
Tel.: 0917 381 073
NEMČEK Martin, 8. KULIFAJ folyt a harc a magyarországi és
a komáromi versenyző között.
Tamás, 9. TARR György.
Autószerelő
A hagyományoktól eltérően, K1 férfiak 5 000 m-es távján
végzettséggel
a K2-es futamokban a párosí- 1. KOPASZ Bálint, 2. VLČEK
tást sorsolták, így sokszor más Erik, 3. BOTEK Adam.
munkatársat
Az egyéni versenyzők
nemzet fiai közösen harcolhatkeresünk
értékelési sorrendje:
tak.
autószerelő műhelyünkbe,
K2 férfiak 500 m-es távján 1. 1. Dostál Jozef, 2. Kopasz Bálint,
KN járás. B-jogosítvány.
DOSTÁL Jozef – BIRKÁS Ba- 3. Vlček Erik, 4. Botek Adam, 5.
Tel. kontakt: 0908944944
lázs, 2. TARR György – TÓT- Tótka Sándor, 6. Molnár Péter.
A nők futamai is sok-sok izgalmat hoztak, hiszen a múlt évi
futamhoz hasonlóan idén is vízre
szálltak világ- és Európa-bajnokok (Kohlová Martina /Szlovákia/, Takács Tamara /HUN/, BeEGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
döcs Krisztina /Szerbia/)
A K1 500 m-es távjának 1-9.
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
helyezettjei: 1. Takács Tamara,
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
2. Bedecs Krisztína, 3. Lisaúj szolgáltatással is jelentkezünk:
Maria Gamsjäger, 4. Petrušová
Mariana, 5. Kohlová Martina,
Plasztikai sebészetünkön
6. Oršulová Lucia, 7. Konečná
vállalunk
Anita, 8. Grolmusová Bibiána,
 mellnagyobbítást,
9. Metka Volf Stefic.
 mellek térfogatredukcióját,
2 500 m-es táv: 1. Takács Tamara – Bedecs Krisztína, 2.
 hasi korrekciót,
Kohlová Martina – Petrušová
 arc- és fülplasztikát,
Mariana, 3. Oršulová Lucia –
 régebbi hegek korrekcióját.
Myšáková Petra.
K1 5 000 m-es távon: 1. BeÉrdeklődjön Gútán,
decs Krisztína, 2. Petrušová
Mariana, 3. Oršulová Lucia.
Idén
is megrendezték a kiváKereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
ló sportember, Halmo Juraj
035/ 7720 616 * 0907163 386.
emlékversenyét. A harmadik
évfolyamába lépő versenyt az
Ambuláns kezelések:
ifjú reménységek futamának is
nevezik. A juniorok C1 kategóhétfőn
7-től 15 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
riájának győztese és egyben a
Dr. Máriási László sebész
kedden
13-tól 18 óráig
vándorserleg tulajdonosa az 500
szerdán
10-től 14 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
csütörtökön 11-től 18 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
m-es távon a nyitranováki MazáDr. Máriási László sebész
pénteken
9-től 15 óráig
nik Andrej lett.

MEDCHIR Kft.

K4 OLD BOYS 200 m-es
távon öt legénység küzdött a
másodpercekért. 1. a kék csapat: Lőrincz Balázs – Hekel
Juraj – Hodúr Tomás – Knirs
Imre, 2. a zöld csapat: Dallos József – Szőnyi György
– Ďurčo Marek – Knirs Máté,
3. a fehér csapat: Karvaš Ervin
– Petruš Pavol – Tóth Norbert
– Mádel Michal, 4. a vörös
csapat: Földes Erik – Krajči
Ladislav – Viszlay Igor – Pikor Peter, 5. a sárga csapat:
Bánsky Ervin – Paraszka István – Horváth István – Hamran Juraj.
Tökmagok kupája
Tizenöt nyolcévesnél fiatalabb
fiú és lány indult az apróságok
versenyén, ahol Ódor Alex,
Buga Ilan, Buga Natan és
Mercse Kristóf igazolta, hogy
a jövő kajak-kenu sportjának
reménységei.
A 2000, 500 és 5000 m-es
ifjúsági futamok
A komáromi versenyen ezúttal nem rajtoltak a junior
versenyzők, ugyanis ők az
olaszországi junior Eb-re való
összpontosításon vettek részt.
Ifjúsági kupa
A pontarányok összegesítése
után az 1. helyen a komáromi
Kajak & Kanoe Klub végzett,
2. a somorjai Kajak Canoe
Klub, 3. a nyitranováky Gyorsasági Kajak-Kenu Klub
A komáromi versenyzők 19
aranyérmet, 13 ezüstérmet
és 14 bronzérmet szereztek.
A versenyben hajóba ültek
a komáromi hölgyek is és a
veterán kategóriában Doktoríková Anna becsülettel teljesítette versenyfeladatát. Jövőre,
amikor a hetedik évtized első
versenyeire kerül sor, a kiváló szervezés és gondoskodás
eredményeképpen még többen
állnak majd rajthoz a Komáromi Nagydíjért meghirdetett
versenyen.

LABDARÚGÁS

Elcsendesedtek a lelátók, befejeződött a 2017/2018-as labdarúgóidény. Mielőtt megkezdenénk az egyes ligákban elért eredmények elemzését, olvasóink kérésére közöljük az egyes osztályok végső táblázatát. Érdemes a helyezéseket összehasonlítani a
tavaly tavaszi idényzáróéval, mert abból következtetni lehet a csapatok eredményességére is.
5. liga – Keleti csoport
II. liga
1. Marcelháza
30
22
4
4
96:25 70
1. Szered
30
20
6
4
73:25 66
2. Udvard
30
21
5
4
91:30 68
2. Szakolca
30
19
5
6
46:27 62
3. Zsitvabesenyő
30
18
4
8
64:43 58
3. Poprád
30
15
7
8
45:25 52
4. Ipolyság
30
14
6
10
61:38 48
4. Lokomotíva Kassa
30
15
6
9
50:35 51
5. Ekel
30
13
8
9
50:55 47
5. Zsolna B
30
15
4
11
71:41 49
6. Ógyalla
30
14
4
12
56:48 46
6. KFC Komárom
30
12
7
11
49:58 43
7. Nagygyöröd
30
13
3
14
61:64 42
7. Somorja
30
12
6
12
38:33 42
8. Naszvad
30
12
5
13
47:56 41
8. Inter Pozsony
30
12
5
13
45:46 41
9. Gyarak
30
12
3
15
71:62 39
9. Zdár/Zsadány
30
9 11
10
41:35 38
10
7
13
61:69 37
10. Tőketerebes
30
10
7
13
27:44 37 10. FK Activ Nagykeszi 30
30
11
3
16
50:55 36
11. Liptószentmiklós
30
9
9
12
38:39 36 11. Szalka
30
11
4
15
60:82 34
12. Bártfa
30
10
5
15
39:47 35 12. Hetény
30
9
4
17
54:77 31
13. Vágújhely
30
9
5
16
33:57 32 13. Léva
30
9
4
17
48:77 31
14. Igló
30
8
6
16
32:60 30 14. Tardoskedd
30
8
3
19
47:94 27
15. Zólyom
30
7
7
16
25:53 28 15. Óbars
30
7
5
18
41:83 26
16. Zólyombrézó B
30
6
8
16
24:51 26 16. Zselíz
4. liga – délkeleti csoport
1. Garamkálna
30
20
4
2. Ímely
30
17
5
3. Hodos
30
16
5
4. Nagysurány
30
15
7
5. Nyitrakörtvélyes
30
14
7
6. Tavarnok
30
13
7
7. Újlót
30
14
6
8. Nagysurány
30
11
6
9. Negyed
30
11
5
10. Garamkovácsi
30
11
5
11. Felsőbodok
30
9 10
12. Gúta
30
10
5
13. Szentpéter
30
10
5
14. Nagymegyer
30
8
8
15. Alsószeli
30
9
4
16. Család
30
5
5

6
8
9
8
9
10
10
13
14
14
11
15
15
14
17
20

Előkészületi mérkőzések

FC ViOn Aranyosmarót –
KFC Komárom 2:1 (1:0) A
két tizenhatos között folyó
küzdelemben először a hazai
csapat jutott előnyhöz, amikor
kihasználták a komáromiak védelmi hibáját. A második játékrész elején is az aranyosmarótiaknak kedvezett a szerencse,
amikor ismét a védelem hibázott, s ezt csak Nicolao gólja
enyhítette * Ógyalla – KFC
Komárom 0:5 Nem tisztelte
a vendégjogokat a komáromi
csapat, amely a gyallai kulturális napok keretében játszott
előkészületi mérkőzést. A ko-

Az V. liga
résztvevői

Július 21-ig kellett a jelentkezési íveket benyújtani a
2018/19-es sportévben szereplő csapatoknak. Ennek
alapján az V. ligában játszhat majd Ógyalla, az Actív
Nagykeszi, az FK Hetény,
az ŠK Naszvad, a TJ Perbete és az FC Ekel csapata.

ATLÉTIKA

Csaknem kétszázan álltak
rajthoz a Csicsói Falunapok
rendezvénysorozata keretében, hogy részt vegyenek az
V. Csicsói Futáson, ahol 4,5
és 10 km-es távon harcolhattak az idővel. A 4,5 km-es
távot a bősi Mészáros Kristóf
nyerte, másodpercekkel megelőzve a 2. Mihalek Péter és
a 3. Mészáros Ádám komáromi atlétákat. A nők 15-29
éves kategóriáját a komáromi
Puha Réka nyerte, A férfiak 30-39 éves korcsoportját
a komáromi Czibor Csaba,
a 40-49 évesekét a csicsói
Bödők Károly nyerte. A 10
km-es táv minden korcsoportjában régión kívüli, illetve magyarországi versenyzők
diadalmaskodtak.

72:30
56:35
54:35
54:36
55:43
58:48
47:32
39:46
46:46
46:55
32:46
40:48
45:63
30:46
40:62
32:75

64
56
53
52
49
46
45
39
38
38
37
35
35
32
31
20

máromiak folyamatos és jól kidolgozott támadásaikkal sorozatban alázták meg a gyallaiak
hálóőrét, Nurkovič, Popovič (3
– mesterhármas), Zemko védhetetlen gólokat lőttek.

6. liga – Komáromi járás
1. Perbete
28
20
3
2. Marcelháza B
28
20
3
3. Csallóközaranyos
28
19
4
4. Bátorkeszi
28
19
2
5. Újgyalla
28
14
5
6. Nemesócsa
28
13
7
7. Szilos
28
13
5
8. Izsa
28
13
4
9. Dunamocs
28
12
4
10. Búcs
28
10
3
11. Dunaradvány
28
9
4
12. Vágfüzes/Kava
28
8
6
13. Örsújfalu
28
6
2
14. Pat
28
5
1
15. Keszegfalva
28
2
1
1. Csicsó
2. Ifjúságfalva
3. Nagysziget
4. Bajcs
5. Bogya/Gellér
6. Bogyarét
7. Tany

7. liga – Komáromi járás
24
19
2
23
17
1
23
12
2
24
11
1
24
10
3
24
8
1
24
0
2

5 101:35 63
5
82:30 63
5
82:50 61
7
63:32 59
9
59:37 47
8
47:47 46
10
55:46 44
11
49:58 43
12
75:58 40
15
45:61 33
15
46:58 31
14
40:45 30
20
22:66 20
22
31:75 16
25 19:118 7
3
5
9
12
11
15
22

71:28
79:28
54:37
53:63
70:53
57:80
15:110

59
52
38
34
33
25
2

KAJAK – KENU
A szlovák válogatott tagjaként hat komáromi
sportreménység rajtol a rövidtávú Eb-n!

Az olaszországi Auronzoban rendezik meg a hét végén az ifjúsági és U23 számára a rövidtávú gyorsasági Európa-bajnokságot. A szlovák válogatottból természetesen nem hiányozhatnak a komáromi versenyzők sem.
A kenu 1000 m-es távján aki Jaslovskával áll rajthoz.
Koczkás Dávid, a C2-ben Zi- U23-ban Banai Tóth István a
lizi Richárd és Fekete, a C4- C2-ben Polakovičcsal 1000 és
ben is Koczkás Dávid – Zilizi 500 m-es távon indul. Az EbRichárd – Prýček – Fekete ül versenyek azonban nem érnek
hajóba. A K2-es 1000 m-es véget, hiszen a komáromiak
távján Újvári Markó és Libai ott lesznek a horvátorszáül hajóba. A nők között lesz gi Metkovicben (július 5-8.)
Petrušová Viera is, aki a K1 megrendezésre kerülő mara500 és 1000 m-es futamában toni távokon is, ahol Ujvári
rajtol. A C2-es kategóriában Markon kívül Konečná Anita
ott lesz Ikrényi Viktória is, is versenybe száll.

KOSÁRLABDA

Igaz, hogy nyár van, kosárlabdázóink többsége odahaza piheni
ki a bronzéremig vezető rögös út fáradalmait, ám ez a sportág
a nyaralás ideje alatt is szolgál meglepetésekkel. Legutóbb a
ljubljanai születésű Boban Tomič gondoskodott minderről.
Bekötötték a fejét...
Nem, nem sérülés miatt,
hanem a gútai városháza
dísztermében
kimondta
a boldogító igent szerelmével, Forró Júlia adminisztratív dolgozóval, akinek gútai gyökerei vannak.
A szlovén származású
csapatkapitányról és irányítóról még egy titkot
elárulunk: Julika révén
Komárom egy stabil profi játékossal gazdagodik,
ugyanis a fiatalok itt vettek
családi házat közös életük
folytatásához. Olvasóink
nevében is boldog, gyermekáldásban gazdag közös életet kívánunk!

S H E I S I N K A R AT E

Tameshiwari – XI. Keszegfalvai Polgármester Kupa
A keszegfalvai Seishin Karate Klub már tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Polgármester Kupa Tameshiwari (töréspróba) elnevezésű Nemzetközi Karate Versenyt Keszegfalván,
amin közel 80 induló volt két országból. A verseny a Lőrincz
Gyula Általános Iskola tornatermében kezdődött, ahol több
feladattal kellett megküzdeniük a versenyzőknek. Volt, ahol
súllyal kelet távolba dobni, vagy egyensúlyozni kellett úgynevezett svájci labdán, aztán egyensúlypárnán kellett időre guggolni, illetve volt deszkatörés is ököllel, kéz éllel, és könyökkel.
A versenyt Lehocký Milan Idén első alkalommal a szüpolgármester nyitotta meg, aki lők is bekapcsolódhattak a
megköszönte a versenyzőknek versenybe. A férfiaknál hat, a
hogy ilyen szép számban eljöt- hölgyeknél öt induló volt, jó
tek, és mindenkinek sok sikert példát mutatva ezzel gyerekeik
kívánt. Jelen volt még az alap- részére. Minden versenyzőnek
iskola igazgatónője Pastorková komoly kihívás volt ez a táv
Irena aki szintén lelkes támo- a maga szintjén, és mindengatója a klubnak.
kinek sikerült legyőznie saját
Tíz órakor rajtolt az első futó. magát, és túllépni határain, ez
A legkisebb gyerekek (5-6 a harcművészetek fő célja. Az
évesek) 2 km-t, a nagyobbak 4 erőpróba végén mindenki elfokm-t (7-12 évesek), és serdülő gyaszthatta a jól megérdemelt
korosztály 5,5 km-t (13 éves ebédjét (gulyást), amit a helyi
kortól) futottak. A távon belül nyugdíjasklub főzött. A Seiskülönböző erőnléti és ügyes- hin Karate Klub növendékei
ségi feladatok voltak. A gug- 16 első hellyel zárták a vergolásnál Cserepes Zoltán volt senyt.
a legügyesebb, aki negy perc Eredmények (első helyezettek):
alatt 70-et guggolt és még 4
részfeladatott megnyert. A kettlebell nyomásnál Trenčík Nikolas mozgatta meg a legtöbb
súlyt, kereken 1 140 kg-ot ezzel
megdöntötte tavalyi rekordját,
és a dombmászást is ő teljesítette a leggyorsabban. Hausleitner Mercedes a lányoknál, a
sprintnél, és a dombmászásnál
volt a leggyorsabb. A törésnél
legjobb női törőként Jakab Adrienn (Seishin Csallóközaranyos), a legjobb férfi törőként
Szabó Bálint (Seishin Ekel)
szerepelt a legjobban.

Gyerek 0. lány / Bognár Vivien
– Seishin Nemesócsa * Gyerek
1. fiú / Tanító Péter – Seishin
Ekel, Tóth Fábián – Seishin
Dunaszerdahely, Bognár Krisztián és Nagy Kristóf – Seishin
Nemesócsa * Gyerek 2. fiú /
Borbély Barnabás, és Szelle
Tamás – Seishin Dunaszerdahely * Gyerek 1-2. lány / 1.
Menző Rebeka, és Mózes Zsóka – Satori K. K. * Serdülő fiúk
/ Sidó Zoltán – Seishin Dunaszerdahely * Serdülő lányok /
Hausleitner Mercedes – Seishin
Keszegfalva * Ifjúsági fiúk /
Kurcsík Márk – Seishin Csallóközaranyos és Németh Bence
– Seishin Ekel * Ifjúsági Női /
Dorn Jacqueline – Seishin Nemesócsa * Junior-Felnőtt Férfi
/ Cserepes Zoltán – Seishin Nemesócsa * Junior-Felnőtt Nő /
Vígh Vivien – Seishin Ekecs *
Ifjúsági, Junior és Felnőtt Női
összevont / Jakab Adrienn – Seishin Csallóközaranyos
Szülők – Édesapa 1,2 / Szilágyi

József, és Machata Erik
– Seishin Ekel * Édesanya / Vašíková Andrea – Seigi Megyercs
A Polgármester Kupát
Markovics Ádám (Keszegfalva) érdemelte
ki, aki nagyon szép
eredményeket ért el a
2017 / 18-as sportévben mind hazai, mind
nemzetközi szinten.
Összesen 9 aranyérmet gyűjtött, viszont
mandulaműtétje miatt
nem tudott indulni a
keszegfalvai
versenyen.
Kiváló teljesítményükért Hupian Krisztína
és Markovics Ádám
ÉV SPORTOLÓI elismerésben részesült,
mindketten évek óta
nagyon komoly eredményeket értek el
nemzetközi szinten.
Markovics János

Az egyik legnehezebb gyakorlat
a kettlebell, vagyis a súlykitartás
– Lent a verseny résztvevői láthatók
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