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Tovább osztódnak a magyar szavazatok?

Bugár végső bukását
reméli a szlovák média
Simon új pártjától

Németh István felvétele

Az MKP nem fogadta kitörő örömmel, a szlovák lapok hozzáállása viszont pozitív volt a
Most-Hídból a 2016-os kormányalakítás után távozó Simon Zsolt bejelentésével kapcsolatban, miszerint új pártot alapít. Mindez azért is meglepő volt, mert Simon hosszabb ideig
a Most-Híd második legerősebb embere volt, korábban mezőgazdasági miniszter, a média
Régóta foglalkozunk a városi termálfürdőben működő(?) gáztalanító sorsával, de úgy látszik,
számára tehát jól ismert. És persze ismeretes a Bugárral való szembenállása is, hiszen Buhogy a történetnek nemhogy nincs vége, de egyre inkább bonyolódik. A múlt héten nyílt levélben
gárnak a Ficóval kötött „frigye” óta Simon kilépett a parlamenti frakcióból is. A szlovák
közöltük a polgármesterrel és helyettesével, hogy a gázlecsapoló közbeszerzésével kapcsolatban
média most Simon döntése kapcsán egyfajta reménysugarat lát arra, hogy a Most-Híd és
milyen visszásságok jutottak a tudomásunkra.
vele együtt annak elnöke is végleg padlóra kerüljön.
tuk,
a
közbeszerzésben
az
átlízingszerződés,
amely
arról
Az időközben megtartott sajtótájékoztatón kihasználva az adási határidő nem június 30., tanúskodik, hogy a kivitelező A szlovák sajtó nagy része po- Félő azonban, hogy másról van van annak, hogy amennyiben
zitív értelemben beszél a hír- szó. Előfordulhat, hogy a Bugárék sikerülne megnyernie a Mostilletékesek jelenlétét, rákér- hanem január 29. volt, amit már megkaphatta a pénzét.
deztünk a jelenlegi helyzetre. a szervezet igazgatója önké- A komáromi strandon tehát az ről, mely elsősorban Bugár és mögött álló gazdasági lobbicso- Híd csalódott szavazóit, illetve
A polgármester válasza alap- nyesen meghosszabbított, így uborkaszezon ellenére zajlik az pártja számára kedvezőtlen, portok, oligarchák megérezték a azokat a magyar választópolgáján a gáz elvezetése a forrás több mint 100 ezer eurós köt- élet. Az egyik képviselő elmon- melyre az olyan szalagcímek is Híd bukását, viszont félnek attól, rokat, akik még nem döntöttek
vizéből megoldott, tehát nem bér kivetését tette lehetetlenné! dása alapján valami történik a utalnak, mint például: „Új kon- hogy a felvidéki magyarok „mara- arról, hogy kire szavazzanak, a
veszélyezteti a lakosságot. Nyílt levelünkkel pontosan azt berendezés körül, ami nyilván kurense születik Bugáréknak”, déka” visszapártol az MKP-hoz, s parlamentbe jutásra ez nem lesz
Mint mondta, „technikailag bi- szerettük volna elérni, hogy a annak az eredménye, hogy a le- vagy „Simon Zsolt háborút hir- így eleshetnek az esetleges „zsí- elegendő, ezért nem zárja ki a
zonyos szempontból működik polgármester és helyettese jár- velünkben leírtak megfelelnek detett Bugárral szemben” stb. rosabb” állami megrendelésektől. Menyhárt által vezetett MKP-val
Azt, hogy Simon a háttérben új Simon nem titkolja, tudatában folytatott együttműködést.
a kogenerációs egység, de az janak a végére ennek a botrá- a valóságnak.
igazgató aggályai miatt írásos nyos közbeszerzésnek. De amit Mivel tombol a nyár és a ká- párt alapítását fontolgatja, már
megerősítést kért. A további- a sajtókonferencián hallotunk, nikula, csak remélni tudjuk, egy ideje sejteni lehetett, most
akban megtudtuk, hogy annak az megerősíti azt a feltevésün- hogy a polgármester azon sza- már azt is tudni, hogy elsősorellenére, hogy június 30-án le- ket, hogy a polgármester holmi vai, hogy a lakosság egészsége ban azokat a magyar választójárt a határidő, nem vették át és százezrekkel nem foglalkozik, nincs veszélyben, igazak. Min- polgárokat célozza meg, akiket
vagy pedig felismerve felelős- den bizonnyal rendelkeznek a az MKP nem tud megszólítani, Érsekújvárban is sok problémát okoztak a szeméttárolók, menem fizették ki azt.
A polgármester szerint – illet- ségét, mellébeszéléssel próbál- katasztrófavédelemtől és a kör- illetve akik időközben csalód- lyek környékét a „kukázók” szemétteleppé változtatták. Kellő
ve, mivel az alpolgármester ja elrejteni a valóságot. Az a nyezetvédelemtől megfelelő tak és eltávolodtak a Most-Híd- megfontolás után a városvezetés nem újabb tárolók építése melsem korrigálta az elhangzot- kijelentése például, hogy a be- engedéllyel arra vonatkozóan, tól. Szlovákiának ugyanis állí- lett döntött, hanem az egyszerűbb és kivitelezhetőbb megoldást,
takat, ebből adódóan szerinte rendezést nem fizették ki, eny- hogy a földgáz szűrés nélkül tólag változásra van szüksége, a zárható konténerek kihelyezését választotta.
is – minden rendben van, csak hén sántít, ugyanis a Comorra kerüljön Komárom levegőjé- az viszont a magyarok szavaza- Hasonló problémával küzdenek
tai nélkül most sem megy.
éppen a 260 ezer eurós beren- Servis honlapján található egy be…
a Komáromi járás városai is, bár
dezés „bizonyos szempontból”
azokban a helyzet nem annyira
működik.
tűrhetetlen, mint KomáromA mi szempontunkból viszont
ban. A kisvárosokban, Gútán és
egyáltalán nem működik, de ez
Ógyallán kevesebb konténert
lenne még a legkisebb gond,
helyeztek ki, mint KomáromA RegioJet vasúttársaság hivatalos oldalán értesítette utamivel itt nem holmi techniban.
sait a következő napokra várható vágányzárakról, amemás lakónegyedekben korszerűkai problémát kell megoldani. Annak ellenére, hogy kellőkép- lyek miatt a Pozsony-Komárom közötti vasútvonalon akár
Érsekújvárban a Nyugat lakóte- sítik a szemétlerakatokat. Az új
Mint azt nyílt levelünkben ír- pen tájékoztatták a komáromi 15 perces késéssel is számolni kell.
lepen a probléma megoldására konténereket a trencsénteplici
kihelyezték az első betonfülkék- Elkoplast Slovakia Kft.-től renlakosságot, illetve a megfelelő A hét végén kell majd szá- a szakaszon lesz vágánybe zárható szemétgyűjtő konté- delték, darabonként kétezer eufigyelmeztető táblák is kike- molni vágányzárral, 8:30-tól zár, mindkét nap 08:30-tól
nereket. Az érsekújvári városi róért. Néhány helyen most már
rültek, még mindig akad olyan 17:00-ig. Augusztus 4-én és 14:40-ig. A két település köképviselő-testület ezzel az egy- új parkolóhelyeket is tudnak légépjárművezető, aki mindeze- 5-én Csallóközaranyos és zött az utasokat a következő
szerűbb és kivitelezhetőbb vari- tesíteni, mivel az új konténerek
ket figyelmen kívül hagyja és Nagymegyer között közle- számú autóbuszok szállítják
ánst választotta.
ezzel akadályozza az utcák kednek majd a következő majd: 4311/ 4315/ 4322/
többségét már nem az út szélére
Két fázisban zajlik a konténerek helyezték, hanem a járda túloltakarítását. A városi rendőrség számú vonatpótló buszjára- 4319/ 4326/ 4323/ 4332.
lecserélése, elsősorban a problé- dalán lévő területre.
ilyen esetekben kellő szigorral tok: 4315/ 4322/ 4319/ 4326/
lép fel és „papucsokat” helyez 4323/ 4332/ 4327/ 4340. Aua kocsik kerekére. Azok lesze- gusztus 6-án, hétfőn, valamint
relése viszont pénzbe kerül...
augusztus 14-én ugyanezen

A városi közbeszerzések végtelen története

Az olcsóbb, de jobb
megoldást választották

„Papucsok”
kerülnek
az autókra

a

VI. Lehár nyár

rendezvénysorozatai

a komáromi Klapka-téren.

Augusztus 5-én 19 órától
Bernáth Tamás

Hétre ma várom
a Nemzetinél...

operettgálájára kerül sor.
Előtte, 18.30-tól a németországi
Biberach Riss-i Wieland Gimnázium
diákjai a Duna menti nemzetek
néptáncait mutatják be.
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Vágányjavítás miatt késhetnek
a vonatok Pozsony és Komárom között

Rendívüli halmentés a gútai üdülőparkban

A Dögösként ismert gútai üdülőpark közelében egy természetes tó alakult ki, amikor a Kis-Duna
és a Vág közötti új töltést építették. A munkagödörben bőséges halmennyiség volt annak ellenére, hogy a tó valójában még a „senki földjén” található, ugyanis a terület még mindig az építők
birtokában van. Ez az elsődleges oka annak, hogy a város nem tud érdemi lépéseket tenni annak
érdekében, hogy birtokukba vehessék és fejlesszék az üdülőterületet. A múlt hét végén érkezett
A kiváló eredményeket elérő komáromi Ľudovít Jaroslav Šulek a bejelentés, hogy a tóban tömegesen pusztulnak a halak.
lak pusztulásához hozzájárult – A helyzeten csak egy kiadóGimnázium csaknem ötven éve vár arra, hogy saját tornater- – Sajnos a tó nem a mi terüaz is, hogy a munkagödör tala- sabb eső, vagy a hőség csökkemet kapjon.
letünk, nem is gondozhatjuk
ja nem egyenletes, sok helyen nése segítene – folytatta Kincel
Igaz, volt egy kisebb termük, takarékos megoldással készült, – mondta Kincel Marián, a
alacsony a víz. Vannak olyan Marián. – Ha a város, vagy a
amelyet a testnevelésórákra Nyitra megye önkormányzata Szlovák
Horgászszövetség
területek, ahol csak fél méte- szövetkezet tulajdona lenne a
is használhattak, azonban a a kivitelezést 986 ezer euróval Gútai Városi Szervezetének
res a víz magassága – ebben a munkagödör, akkor itt hasonló
10x20 méteres méret nem fe- támogatta. Az új tornaterem le- elnöke. – Már az elsődleges
nagyobb halak elakadhatnak –, horgászparadicsomot tudnánk
lelt meg az előírásoknak sem. hetőséget biztosít a diákoknak vizsgálat bizonyította, hogy
néhány méterrel arrébb viAz iskolának emellett van fu- olyan sportágakkal is megis- az évek óta felgyülemlett vízi
szont akár három méter is
tópályája, konditerme, illetve merkedni, mint a teremfoci, növényzet elburjánzásának,
lehet. A nyári hőség miatt
asztalitenisz-terme, szeptem- floorball, kosárlabda, röplabda illetve a vízszint csökkenéséa halak számára már elberben pedig birtokba vehetik és kézilabda. A szociális helyi- nek köszönhetően oxigénhiviselhetetlenné vált a hua 18x30 m alapterületű torna- ségekhez négy öltöző tartozik ány lépett fel a tóban, és ez
szonöt-harminc fokos víztermet. Az épületrész energia- majd.
okozta a halpusztulást. A hahőmérséklet. Elsősorban
a nemeshalak, vagyis a
süllők, csukák és harcsák
Múlt héten szerdán, a késő esti órákban a komáromi Megyercsi utca egyik lakóházának tulaj- a érzékenyek az oxigénhidonosai hangos csattanásra lettek figyelmesek. Kiderült, hogy egy személygépkocsi vezetője a ányra.
ház előtti parkolóban előbb egy BMW-nek, majd egy lámpaoszlopnak ütközött.
A gútai horgászok azonnal hoz- kialakítani, mint a csörgői taMint utóbb kiderült, egy Ford Tranzit 43 éves hogy vérében 2,08 alkohollal ült a volán mögé. záfogtak az elpusztult halak von. Egyelőre mást nem tehevezetője az egyik lakóház előtti parkolóban egy A baleset következtében keletkezett kár mérté- kifogásához, és folyamatosan tünk, mint bakteriális kezeléssel
BMW típusú gépjárműnek ütközött, majd egy két 300 euróra becsülték, viszont a rendőrség halásszák a sekély vízbe került dúsítani oxigénnel a vizet. Nincs
lámpaoszlopnak sodródott. Az ütközés hely- bűnvádi eljárást indított az ügyben, hiszen mi- halakat. Az élő halak átkerültek időnk tétovázni, már a héten elszínére érkező rendőrök előzetes alkoholszint- vel ilyen mértékű ittasság esetében a bíróság a Kis-Duna holtágába és a pe- kezdtük a munkálatokat, egyelővizsgálatra kérték fel az egyre furcsábban visel- akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is cások örömére ebből több volt, re a horgászszövetség aktív tagmint az elpusztultakból.
jainak közreműködésével.
kedő gépjárművezetőt, melynek során kiderült, sújthatja a felelőtlen gépjárművezetőt.

Szeptembertől tornatermet kap
a Ľ. J. Šulek Gimnázium

Ittasan a volán mögött
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Elindultak az örök városba a szlovákiai ministránsok is

Rómában a pápai audencián Teljes belső felújítás alatt
is részt vettek
az ekeli katolikus
templom

Közel 70 ezer ministránst várnak az idei találkozóra, csaknem húsz országból. Európából jelen
lesz Ausztria, Belgium, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Svájc, Szlovákia és Ukrajna képviselete,
de érkeznek Indiából, Dél-Koreából és Barbuda szigetéről is. Szlovákiából 250 ministráns zarándokol a római találkozóra, közöttük 106 magyar.
Mire ezek a sorok megjelennek, Az első állomás és szálláshely ministránsok magyar nyelvű
a ministránsok már visszaérkez- Padovában volt, ahol Páduai szentmiséjére szerdán került
tek az útról. Bizonyára felejthe- Szent Antal nyomában járva sor, melyet a nyelvcsoport
tetlen élményekben volt részük a megtekintték a kegyhelyeket, a résztvevői készítettek elő a mijúlius 29. és augusztus 2. között város történelmi emlékhelyeit nistránsok közreműködésével.
Egyes értesülések szerint csakrendezendő zarándoklat alkal- és nevezetességeit.
mával, miközben megtapasztal- A zarándoklat csúcspontjá- nem kétezer magyar résztvevőt
hatták a keresztény értékek meg- ra kedden került sor, amikor a vártak a római ministránszaránszentatya a Szent Péter doklatra.
téren fogadta a minist- Külön érdekesség, hogy az auránsokat, majd a közös diencián a felvidéki magyar lelliturgiában imádkoztak kipásztorok átnyújtották Ferenc
a világ békéjéért, hűen pápának azt az üdvözlő nyilata találkozó mottójához: kozatot, melyet a Pázmaneum
„Keresd a békét és járj a hirdetett meg, és amelyet előzőleg aláírtak a magyar egyházkönyomában!”
A ministránsok kifejez- zségek lelkipásztorai és tagjai.
hették szolgálatuk örö- A zarándokúton visszafelé
mét a keretprogramban, megálltak Ravennában, hogy
és azon a fesztiválprog- megcsodálják az ősi város
ramon, mely az audi- templomait és múzeumait.
enciát előzte meg. Az Gubbio városában a Porcinidei évben újdonságként kula-kápolnát tekintették meg,
szolgált, hogy a külön- ahol Assisi Szent Ferenc és
féle országok ministrán- testvérei megtelepedtek, és
sainak egy-egy „nemzeti hosszú ideig éltek a szegényetemplomuk” volt, ahol ket szolgálva. A szentnek sok
a Rómán átvonuló kü- békeszerzési legendája maradt
tartó erejét. A szervezők szerint lönféle
zarándokcsoportokat fenn, melyek közül népszerű a
a 2018-as találkozó volt a leg- fogadhatták egy ima, egy pohár gubbiói farkas legendája, mely
színesebb minden eddigi római víz, egy rövid találkozás erejéig. kegyetlenül pusztított embert és
ministránszarándoklat közül.
A magyar nyelvcsoport, vagyis állatot, mígnem Ferenc szavára
A Nemzetközi Ministránsszö- a Kárpát-medencéből érkező megszelídült.
vetség (Coetus Internationalis
Ministrantium CIM) 1960 óta
működik, és 1962-ben szervezte
meg első ízben a ministránsok
nemzetközi találkozóját. Elnöke
2010 óta Német László SVD, A látványos showelemekkel tarkított nagyszabású produkció, a Fognagybecskereki megyéspüspök. junk össze a MagyaROCKért nap keretein belül elevenedik meg auAz idei zarándoklat előkészí- gusztus 29-én, a diósförgepatonyi Slovakia Ring-en. A Nemzeti Lovas
tő közgyűlését még az elmúlt Színház társulata parádés szereposztásban hozza el nekünk a legnépőszön szervezték meg Belgrád- szerűbb magyar rockoperát, az István, a királyt. A magyar történelmi
ban, ahol jelen volt dr. Farkas események által ihletett klasszikus darabot Pintér Tibor rendezésében
Zsolt, a Jópásztor Alapítvány viszi színpadra a társulat. A címszereplő bőrébe, a mindenkori István,
elnöke és ThDr. Karaffa János, Varga Miklós bújik, aki a legendás szereposztásban is a főszerepet
a Pázmaneum Polgári Társulás játszotta. Koppányt maga a rendező fogja alakítani. Mellettük az előelnöke, a zarándoklat szlovákiai adásban olyan közönségkedvencekkel is találkozhatunk, mint Vadkerti
előkészítői.
Imre, Makrai Pál, Janza Kata és Papadimitriu Athina.

István, a király
Diósförgepatonyban

Ekel nagyközség valószínűleg csaknem ezeréves múlttal büszkélkedhet, hiszen határában középkori hajók maradványait tárták fel. A Dorottya- és Szántó-érből előkerült hajófenekek azt bizonyítják, hogy a Duna egyik ága is errefelé haladt. 1220-ban a Váradi Regestrumban Ecl néven
említik először, majd 1229-ben Ekly néven szerepel oklevélben. Temploma 1397-ben már állt,
román stílusban épült. Lakossága 1550 körül reformátussá vált, de az ellenreformáció hatására
később nagyrészt rekatolizált, Száki János ekeli református lelkész pedig az ellenreformáció áldozatává vált. A máglyahalálra ítélt vértanú feletti ítéletet 1672. szeptember 1-jén Komáromban,
a Szentháromság-szobor előtti téren hajtották végre. Hippói Szent Ágoston tiszteletére szentelt
római katolikus temploma 1816-ban épült klasszicista stílusban egy régebbi román kori helyére.
Mintegy két évvel ezelőtt szomorú napra ébredtek az ekeliek, a templomuk életveszélyessé vált.
A korábbi beázások miatt elkorhadtak a tetőzet gerendái.
Fekete Ivett polgármester megszólal az orgona – mondta harminckét éves korában keazonnal a hívek és az egy- bizakodva Ernő atya.
resztelkedett meg és tért viszház segítségére sietett és fel- A templom védőszentjéről illik sza szülőföldjére, ahol először
ajánlotta, hogy a községháza tudni, hogy viszonylag későn, pappá, majd 395-ben püspökké
szentelték. Az észak-afrikai
Thagastéből származó Aurelius Augustinus (ő lett a későbbi Hippói Szent Ágoston) az
egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya, a kereszténység
egyik legjelentősebb filozófusa, szinte az egész középkor
ideológiája belőle táplálkozott.
Beleépítette a keresztény filozófiába mindazt, amit fontosnak gondolt nemcsak a neoplatonikusoktól, hanem Cicerótól,
Platóntól, a sztoikus filozófusoktól is. Gondolkodói hagyatékának számos eleme máig
él a keresztény teológiában és
bölcseletben: ilyen a platonizmusa, a kegyelemről szóló tanítása, a predesztináció tana.
Katolikus és protestáns irányzatok sora hivatkozott műveire, amelyeket a 17. századtól
gondos kezek gyűjtöttek egybe
és adtak közre egyre alaposabb
és teljesebb nyomtatott kiadásokban.
Az ekeliek büszkék lehetnek
templomuk névadójára és arra
az összefogásra, amelyet a
templomjavítás során tanúsítottak. Persze, még sok munka van
legszebb termében tartsák a Molnár Ernő komáromi káp- hátra, bár a visszafogott, paszszentmiséket. Azóta a Komá- lán és Balogh Terézia sekrestyés tellszínű alapfestés már azt muromból érkező lelkiatyák a folyamatosan ellenőrzi a temp- tatja, hogy hamar befejeződnek
a munkálatok.
rögtönzött imateremben vég- lom felújításának menetét.
zik a celebrációt.
És ha már a templomot fel
kell újítani, az nem csak a
tetőtérre vonatkozik, hanem
a templomhajó, az oltárrész
és a kórus is megújul. Az elavult elektromos hálózatot
már kicserélték, folyamatosan szerelik fel a lámpákat, az
aranyozott gyertyatartókat, a
keresztút képeit, a csengősort
és a többi kelléket pedig ügyes
kezek tisztítják, fényesítik.
– Sürget az idő, hiszen a templom névadó szentje, Hippói
Szent Ágoston halálának
napja augusztus 28-ra esik
és ekkor szeretnénk az ekeli
templomot újraszentelni. Addigra elkészülnek az új padok,
visszakerülnek a szőnyegek és
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Koccanásos balesetek sorozata
a komáromi Megyercsi utcán

34. GÚTAI VÁSÁR ÉS BÚCSÚ
a programok

augusztus 9-én kezdődnek és 12-ig tartanak
Rendezvények:

augusztus 9. – csütörtök:

8.00 – 12.00
Kézilabdacsapatok kötelező bejelentkezése a sportcsarnokban
14.00 – 19.00
Kézilabda-mérkőzések
sorsolás szerint
Az utóbbi hetekben egyre gyakrabban láthatunk összetört kocsijuk mellett kétségbeesetten
álldogáló gépkocsivezetőket a komáromi kórház melletti kereszteződés és a Billa melletti
gyalogátkelőhely között. A Pozsony felől érkező gépkocsikat közlekedési lámpák irányítják,
viszont, ha a lámpa pirosról zöldre vált, bizony nem a megadott 50 km/órás sebességgel
kezd el haladni a kocsisor. Aki naponta erre jár, tudja, számolnia kell azzal, hogy a gyalogátkelőhelynél esetleg az első kocsik fékezni fognak. Két héttel ezelőtt emiatt hat kocsi
futott egymásba, szerencsére többségük kisebb „karosszériaátalakítással” megúszta a koccanást, de három kocsinak az eleje és a hátulja is összetört. Az egyik szemtanú elmondta,
hogy a karambol elszenvedőinek nagy szerencséjük volt, hogy az adott időben nem haladt
a forgalomban tehergépkocsi is, amely súlyosabb sérüléseket okozhatott volna. Az ügyben
megmosolyogtató volt, hogy a balesetsorozat résztvevői közül senkinek sem jutott eszébe,
hogy hívja a mentőket, illetve értesítse a rendőröket. Így azután egy órán át állt a forgalom
az adott útszakaszon. Alig pár nappal később ismét baleset volt ezen a szakaszon.
Ideje lenne mérlegelni, hogy legalább két fekvőrendőr elhelyezése nem figyelmeztetné-e időben a máshonnan érkező gépjárművezetőket az esetleges veszélyre?

Gyerekek veszekedése
fajult el tömegverekedéssé!

Múlt héten hétfőn egy gyerekek közötti veszekedés fajult el tömegverekedéssé Gútán, a Dankó
Pista telepen. A telepet zömmel romák lakják, s korábban nem is velük különösebb probléma.
Azonban miután a többnyire Komáromból „betelepített” családok is érkeztek a telepre, több
alkalommal is verekedés tört ki a gútai és a már Komáromban is nehezen beilleszkedő romák
között.
Az adott napon rendbontás mi- autót forgattak fel, valamint gyanúját. A városháza veatt kellett intézkedniük a rend- egy lakóházban is kár keletke- zetése bekapcsolódásával a
őröknek. Először két gyerek zett. A rendőrség több járőrko- rendőrség megelőző intézkezdett veszekedni és mivel csival vonult a helyszínre. A kedéseket is foganatosított.
az egyikük roma volt, a másik riasztás alapján a mentősök is Az adott térségben fokozott
nem, szinte azonnal megindult kiérkeztek, de kiderült, komo- ellenőrzést tart a rendőrség,
a két család között a szemé- lyabb sérülés nem történt.
ehhez az idősebb közösségi
lyeskedés. A veszekedés során A rendőrség gútai igazga- tanácsadók – vajdák – muna veszekedőkhöz több család tósága rendbontás ügyében káját is igénybe veszik, és a
is csatlakozott, majd tettleges- vizsgálatot indított A vereke- konfliktus helyszínén a bizségig fajult a helyzet. Ennek dés résztvevői elutasították tonsági helyzet alakulását fokomolyságára jellemző, hogy az esetleges rasszista indíték lyamatosan figyelik.

Gúta már a búcsúra és
a vásárra készül
A közelmúlt tapasztalatait alapul véve, a nyitrai Útkarbantartó Vállalat és az illetékes
rendőri szervek által kidolgozott javaslat alapján az elmúlt napokban elvégezték a belváros
egyik forgalmas kereszteződésének jelzésfelfestését. Az útjelzések mellett a belváros harminc új parkolóhellyel bővült, ami biztonságosabbá teszi a közlekedést is.
– Ha már a biztonságos közlekedésről szólunk,
mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy a
rendőrség közlekedési mérnöki osztályának jóváhagyásával a város főutcáin engedélyt kaptunk a
különösen veszélyes gyalogátkelőhelyek speciális „zebráinak” átfestésére. Így a II. Rákóczi Ferenc A. I. előtti gyalogátkelőhely, illetve a Győri

utcai J. A. Komenský A. I. előtti gyalogátkelőhely kapott piros-fehér felfestést. Még vasárnapokon is folytatódik a Telekes utca újjáépítése,
amire hamarosan nagy szükség lesz, hiszen kell
egy mentesítő utca a búcsúi útlezárások miatt –
tájékoztatta lapunkat Horváth Árpád, Gúta polgármestere.

20.00 Kézilabdások felvonulása
Hotel Leonor kerthelyisége:
20.30 A „Kolárovo CUP 2018” kézilabdatorna megnyitója

augusztus 10. – péntek:
Kézilabdapályák:
8.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás alapján
Gőgh Kálmán Stadion:
15.00 Tizenegyesrúgó verseny – XIII. évfolyam
Gútai Tájház, Hidegoldal 22:
főszervező: ZA NAŠE KOLÁROVO – A mi
GÚTÁNKÉRT, P.T., társszervező: Gúta és a
Gútai Háziasszonyok Csoportja
17.00 Olvasótalálkozó a VASÁRNAP MAGAZIN szerkesztőivel
BELÉPÉS: DÍJTALAN!

II. Rákóczi Ferenc A. I. udvara: VÁSÁRI
NAGYSZÍNPAD ÉS BOROK TERE
szervező: Gúta Város
15.30 Élő tér- és szalonzene – GUT BAND
és fiatal tehetségek
17.00 „Éljen a szerelem” c. műsor – Molnár
Angelika, Lőrincz Roland (Alistál)
19.00 túlontool – gútai zenekar koncertje
21.00 REPUBLIC élő nagykoncert
23.00 – 03.00 Utcabál, Rubin zenekar
Napijegy: 2,– € * 3 napos bérletjegy: 3,-€ *
15 éves korig díjtalan!

Kézilabdapályák:
08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint
Corvin Mátyás Alapiskola udvara – kosárlabdapályák:
szervező: Knives Basketball Club Gúta
07.00 – 20.00 11. BC Knives Streetball Cup
2018
(regisztráció és információ : www.bcknives.
org.)
Gőgh Kálmán Stadion:
13.30 Serdülők bajnoki labdarúgó-mérkőzése
17.00 Felnőttek bajnoki labdarúgó-mérkőzése
Gútai Tájház, Hidegoldal 22:
főszervező: ZA NAŠE KOLÁROVO – A mi GÚTÁNKÉRT,
P.T., társszervező: Gúta és a Gútai Háziasszonyok Csoportja
– II. Kézműves KIÁLLÍTÁS ÉS
VÁSÁR – Hagyományos, egyedi készítésű termékek bemutatása és árusítása a Gútai Háziaszszonyok Csoportja által.
10.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
– a legjobb pite, házi lekvár, szörp, kenő,
mézeskalács, stb… versenyének elindítása
– egész nap folyamán gyerekeknek játszóház, foglalkozások
15.00 A KOBOLD zenekar koncertje (rossz
idő esetén a nagyszínpadnál a II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola udvarán)
17.00 A versenyek nyerteseinek díjazása
18.00 NAPZÁRÁS
– egész nap folyamán lehetőség lesz étel-ital
szimbolikus áron történő megvásárlására –
kávé, ízesített frissítő italok, kemencében

sült kalácsok – (kattancs, tejfölös, sós, lapított és lekváros-mákos kalács), hot-dog …
BELÉPÉS: DÍJTALAN!
VMK melletti zöldterület:
10.00 – 20.00 Ugrálóvár, légvár a Szeretlek
Gúta Polgári Társulás jóvoltából – INGYENES!
Templom tér – a városi hivatal előtti parkoló:
08.00 – 15.00 Veterán járművek – OLD TIMER CLUB NITRA – bemutató, kiállítás,
kiértékelés
Templom tér – a városi hivatal előtti füves
részen:
11.00 Gútai kutyakiképző iskola – Kutyabemutató/különböző fajtájú és méretű kutyák
engedelmességi és szocializációs gyakorlatainak bemutatása, amit látványos őrző-védő
feladatok végrehajtása követ,
majd a közönségnek is lehetősége nyílik mindezt kipróbálni
17.00 Tombolahúzás
II. Rákóczi Ferenc A. I. udvara:
VÁSÁRI NAGYSZÍNPAD ÉS BOROK
TERE – szervező: Gúta városa
15.30 szórakoztató műsor – GLAMOUR
együttes
16.45 szórakoztató műsor – Korber Darina
fellépése
18.00 Rock – projekt, gútai zenekar koncertje
21.30 RADICS GIGI és zenekara, élő nagykoncert
23.00 – 03.00 Dj&Live Sax show – DJ SZEMI & Sipos Dávid
Napijegy: 2,– € *15 éves korig díjtalan!

Római katolikus templom:
08.00 Szentmise magyar nyelven
09.30 Szentmise szlovák nyelven
11.00 Ünnepi szentmise magyar nyelven
Református Lelkészi Hivatal – Gúta:
Református imaterem, Októberi tér 15
11.00 Református ünnepi istentisztelet
Sportcsarnok:
08.30 – 14.00 Döntő mérkőzések, kiértékelés
Gútai Tájház, Hidegoldal 22:
főszervező: ZA NAŠE KOLÁROVO – A mi
GÚTÁNKÉRT, P.T., társszervező: Gúta és a
Gútai Háziasszonyok Csoportja
– II. Kézműves KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
– Hagyományos, egyedi készítésű termékek bemutatása és árusítása a Gútai Házi-

asszonyok Csoportja által.
09.00 NYITÁS
13.00 ZÁRÓRA – BELÉPÉS: DÍJTALAN!
II. Rákóczi Ferenc A. I. udvara: VÁSÁRI
NAGYSZÍNPAD ÉS BOROK TERE
Családi délután:
15.00 – 20.00 Ugrálóvár, légvár – szervező:
Szeretlek Gúta P.T. * 16.00 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia – szervező:
Szeretlek Gúta P.T. * 17.00 ISZKIRI zenekar – gyermekkoncert, élő koncert – szervező: Szeretlek Gúta P.T. * 18.15 Népzene és
világzene, Bellő zenekar – szervező: Gúta
városa
20.30 P– MOBIL élő nagykoncert – szervező: Gúta városa * Napijegy: 2,– € * 15 éves
korig díjtalan

augusztus 11. – szombat

augusztus 12. – vasárnap

Kiállítások:

Augusztus 10-től 12-ig II. Kézműves KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Hagyományos, egyedi készítésű termékek bemutatása és árusítása
a Gútai Háziasszonyok Csoportja által.
Helyszín: Gútai Tájház, Hidegoldal 22. BELÉPÉS: DÍJTALAN!
Kisvonat közlekedik a vásár ideje alatt, indulás a városi hivatal információs sátrától.
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!
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Növényvédelem

Konzervatív szülő

Nyári teendők a kertekben

Az elmúlt hetek tikkasztó hősége már látszik az almafákon.
A száraz időnek köszönhetően viszont a gombafertőzések
terjedése jelentősen lelassult,
leállt. De a gombáknak kedvezőtlen idő nem azt jelenti,
hogy jövőre nem kell számolnunk a lisztharmattal és a varasodással, hiszen annyi áttelelő
képlet még így is keletkezett,
hogy jövőre a fertőzést el tudja indítani. Az almamolynak
jelentősen nem ártott a meleg,
ellenük továbbra is védekezni
kell.
A szőlők felemás növényvédelmi helyzetről tanúskodnak
annak, megfelelően, hogy a
gazda figyelembe vette-e az
állomány fejlettségi állapotát,
vagy minden területen azonos
technológiát alkalmazott. Leszögezhetjük, hogy a szőlőbetegségek közül 2018-ban is a
lisztharmat uralja a pályát. A
fagyhatást elszenvedett táblákon még mindig tapasztalható a szőlőlisztharmat áttelelt
ivaros alakja tüneteinek újabb
és újabb megjelenése. Itt a
kén mellé célszerű felszívódó
gombaölő szert is alkalmazni.
Más helyzettel kell szembesülnünk a normál fejlettségű szőlőkben, ahol már néhány hete
nemcsak a leveleken, hanem
sajnos a fürtökön is jelentős
kártételét tapasztaljuk a konídiumos fertőzésnek. A fürtvédelemben igazán nincs alternatívánk; kontakt szerek gyakori
alkalmazásával próbáljuk a további fertőzéseket meggátolni

(Thiovit+Kumulus+Karathane
Star együttes kijuttatása 5-7 naponta). Ezeken a szőlőkön a viaszréteg már kialakult, és az augusztus eleji állapotot értük el.
Más betegségek, peronoszpóra,
orbánc, fekete- és fakórothadás
ellen a réz bevetése eredményes, úgy, hogy minden második lisztharmatos permetezésnél
alkalmazzuk.
A dísznövények közül kiemelném az orgona, a rózsa, tujafélék, valamint a buxus esetében
aktuális növényvédelmi teendőinket. Az orgonán megjelent
a lisztharmat; ellene Thiovit,
Kumulus stb. alkalmazható. A
levélatka ellen használjunk speciális atkaölő szert.
A nagyszámú rózsakárosító ellen most a leghatásosabb a fertőzött levelek összegyűjtése és eltávolítása. Az Amistar+Antracol
alkalmazásának még mindig
van értelme.
A pikkelylevelű örökzöldek (tujafélék) betegségei és egyik legismertebb kártevője, a tujafúró
aranymoly elleni védekezés
most aktuális. Hatásos az Antracol+ Mospilan kombináció. A
bogár kártételét a tujákon található elszáradt ágacskák jelzik,
ilyenkor azonnal el kell végezni
a vegyszeres védekezést, különben az egész fácska megcsunyulhat. Fenyőféléken a levéltetvek és pajzstetvek jelenlétére
kell figyelni. Ellenük a Mospilan kipermetezését ajánlom.
A buxus (puszpáng) veszedelmes kártevője, a selyemfényű
puszpángmoly elleni aktuális
védelemről korábban már beszámoltunk. Ez a kártevő csak
néhány éve jelent meg, viszont

rendkívül alattomos, hiszen
belülről rágja ki magát, s mire
észrevesszük, hirtelenjében leszáradnak az ágak. Nincs veszve semmi, legalább háromszor
még permetezzük le a bokrokat
az ősz beköszönte előtt.
Ha szeretnénk a cserjéinket
zölddugványozással szaporítani, akkor most érdemes megtenni. Ribizli, egres, de dísznövények is szaporíthatók így.
A nyári zölddugványozáshoz
általában július második felében, augusztus elején lehet
szedni a félfás hajtásokat. A rövidebb 15 cm-es oldalhajtásokat lehet szakítani, a leveleket a
csúcs kivételével leszedni, laza
nedves talajba, árnyékos helyen
ledugni, úgy, hogy csak a felső
két rügy maradjon szabadon.
Legegyszerűbb egy ásóval vágatot készíteni, beletenni a dugványt, és az ásót mellette párhuzamosan, kb. 5 cm távolságra
lenyomni és hozzászorítani a
földet. Amit nem lehet szakítani, azt vágni kell, az alsó rügy
alatt vízszintesen, a felső felett
ferdén, így lehet látni rögtön a
növekedés irányát is. A nedvességről folyamatosan gondoskodni kell. A párás környezetet
fokozhatjuk fóliatakarással.
Ilyenkor még vethetők a retekfélék kései változatai. De karalábét is vethetünk, valamint
kerekrépa, tarlórépa is vethető.
Ez kerek formájú, lehet fehér,
vagy rózsaszínű héjú (a káposztafélék családjába tartozik).
-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
Megszólítják az öreg székelyt a vásárban:
– Bátyám, magáé ez a borjú?
– Nem fiam, a tehenemé…
Egy szőke és egy barna nő áll a
villamosmegállónál, a szőke megkérdi:
– Te hányassal mész?
– Én a hetessel, és te?
– Én a négyessel.
Ebben a pillanatban jön a 47-es
villamos, megszólal a szőke:
– De jó, együtt mehetünk!
– A bibliai Lót a mai napig nem tud
nyugodni, Jean.
– Miből gondolja, uram?
– Úton útfélen azt hallom, hogy Lót fut.

Asszonyom, nem
vizsgálhatom meg
a fiát, mert én gyermekorvos vagyok!

Minőségi festést (KN és környéke)
kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

De amikor az időpontot kértük, még
gyerek volt…

Szeretem az extrém sportokat, mert
közben rengeteg új barátot szerezhetek: mentősöket, baleseti sebészeket,
gyógytornászokat és kedves embereket, akik kihívták a mentőket!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Sorra aratja a babérokat a
szerelemben. Nyitott most a közeledésekre, de csak egy bizonyos pontig. Fontosabbnak tartja a kapcsolat mélységét, mint
a mennyiséget vagy a vágyak azonnali teljesítését. Jobban szereti, ha hosszabb ideje van arra, hogy kiismerje és megszeresse
a másikat.
HALAK (február 21. – március 20.) Partnerével állandóan
hajba kapnak a legkisebb apróság miatt is? Mindketten féltékenyek egymás legkisebb rezdülése vagy legártatlanabb flörtje miatt is? Bármilyen probléma támad is kettőjük között, ne
most akarja megtalálni az okát, legyen türelemmel és igyekezzen kibírni ezt a pár napot.
KOS (március 21 – április 20.) Szerencsés hét lesz ez a mostani az ön számára. Elemében érzi magát, életörömének és
tetterejének semmi sem szabhat határt. Ez nem feltétlenül
jelent szabad utat minden területen, de az esetleges nehézségeket vagy feladatokat bravúrosan oldja meg. A sportban
csúcsteljesítményeket érhet el!
BIKA (április 21. – május 20.) A hódítás az ön számára valóságos művészet, amihez nagy adag pszichológia is szükséges.
Mi jelenthetne nagyobb élvezetet, mint kiismerni a kiszemeltet,
megtalálni, mivel tud benne vágyat ébreszteni, és kiélvezni a
hódítását? Ön igazi szakértő ezen a téren.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Tetterejének csak az szabhat most határt, hogy nem a megfelelő területen igyekszik
kiélni. A rutinfeladatokat fél kézzel elintézi. Most egy igazi
kihívást jelentő feladatra lenne szüksége, ezt valamikor a
hét közepén meg is találhatja. Ha új feladatokat bíznának
önre, nyugodtan mondjon igent.
RÁK (június 22. – július 22.) Az elmúlt időszak egészségügyi
problémáit végre lezártnak tekintheti. Ha meg akarja tapasztalni,
mennyire erős már, kezdjen el valamilyen sportot. Ha fokozatosan kezd, meglepve fogja tapasztalni, milyen gyorsan növekszik
terhelhetősége és a sportolás okozta öröm! A megterhelést azonban nem szabad túlzásba vinni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Jól indul a hét.
Mindenhol szívesen látják és nem csak a hivatásában. Arra
azonban figyeljen oda, hogy jól ossza be erejét! Munkája
mellett arra is szakítson időt, hogy kedvese arcára mosolyt
csaljon valamivel. Ez lehet egy apró gesztus is, vagy akár
egy régi kívánság teljesítése.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Szerelmi élete leengedett kissé mostanában és leginkább egy csendes tóhoz
hasonlít. Tegyen lépéseket azért, hogy változtasson ezen a
helyzeten! Partnere hálás lesz a frissítésért és ő is hozzájárul a helyzet javításához néhány ragyogó ötlettel! Együtt
csodákra képesek!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Büszkeségének
és hiúságának köszönhetően ezen a héten sokat ígérőek
szakmai kilátásai. Pozitív változások várhatóak karrierjében és anyagi helyzetében egyaránt. Őrizze meg hidegvérét
és semmit ne siessen el! Az idő önnek dolgozik, jó ajánlatokkal fogják megkeresni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Különlegesen szép
élményben lesz rész ezen a héten, amelynek hatására egészen
másképp látja párkapcsolatát a továbbiakban. Hatalmas rejtett
energiakészletek szabadulnak fel önben és úgy érzi, a világot
is képes lenne kifordítani a sarkából. Visszatér az emberekbe
vetett hite is.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ne szégyellje bevallani saját sebezhetőségét és őrizze meg nyitottságát! Kedvese
pontosan tisztában van azzal, hogy milyen nehezen engedi ki
ellenőrzése alól az eseményeket és érzéseit, ezért soha nem
fog visszaélni ezekkel. Különösen érzelmeit mutassa ki bátrabban!
BAK (december 22. – január 20.) A hétvégi csillagállások
igazán kedvezőek ahhoz, hogy egy kis színt vigyen szerelmi
életébe. Különösen a párkapcsolatban élő Bakoknak nyílik rá
lehetőségük, hogy elmélyítsék kapcsolatukat. Meghitt beszélgetésekre, érzéki együttlétekre számíthat és rengeteg szerelemre.
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autószerelő műhelyünkbe,
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Magányos nyugdíjas özvegyasszony
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Eladó háromkerekű
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Hosszú távra (min. 5 év)
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4-szobás, zöldre néző, nagy
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Lakásfelújítás
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* markízák, stb.
kedvező áron!

Tel.: 0917 381 073

6

MŰSORAJÁNLAT
augusztus 4-től 10-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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 .45 G y i l ko s s o r o k (a m e r.), 13. 50
L o r a x (a m e r.), 15.45 A
m a f l á s (a m e r.), 18 .0 0
Té nye k ,
18 . 55
Ja m e s
B o n d (a m e r.), 21.15 G . I .
Jo e (a m e r.), 2 3. 35 2 8 n a p
(a m e r.)

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 11.50
Döglöt t a k t á k (a mer.),
13.45 A szállító (a mer.),
15.55 Ext rala rge (olasz),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Cobra
11 (német), 20.0 0 K i ncs,
a m i n i ncs (olasz), 22.10
Lá ngoló jég (a mer.), 0.15
Chu n-Li legend ája ( ka nad ai-a mer.)

RTL II

9.00
Ausztrál
expressz
(ausztrál), 11.00 A szállító (kanadai-amer.), 13.00
Anya a pácban (amer.),
15.00 The Fashion Hero,
20.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 21.00 Kisiklottak
(amer.), 23.10 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

M2

11.20 Kók usz Kokó, a k is
sárkány, 12.40 A nag y
ho -ho -ho -horgász, 13.15
Eg y komisz kölyök nap lója, 13.25 Bobby és Bill,
14.50 Ezerszőr (német),
16.40 Micimackó, 18.15
A rany cseppek, 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, 1.00
A szenvedély k i rálya (angol-amer.)

Duna tv

8.30 Hupikék tör pikék
(amer.), 10.35 Több, mint
testőr (amer.), 12.45 Éjjel-nappal szülők (amer.),
13.15
Gyilkos
sorok
(amer.),
14.20
Doktor
House (amer.), 15.25 Piedone Afrikában (olasz),
18.00 Tények, 18.55 Shrek
a vége, fuss el véle! (amer.),
20.50 2012 (amer.), 0.05
R ideg világ (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.00 A
Muzsika tv bemutatja, 12.35
Szívek doktora (amer.), 13.35
Aludj csak, én álmodom!
(amer.), 15.45 Veszélyes
iramban (amer.), 18.00 Híradó, 18.55 Cobra 11 (német),
20.05 A hobbit (amer.), 23.15
A hívás (amer.)

RTL II

11.10 Későnérők (amer.),
13.10 Segítség, bajban vagyok!, 18.10 A lekoptathatatlan (amer.), 20.00 102
kiskutya (amer.), 22.00 A
nagy Gatsby (amer.)

M2

12.40 A nag y ho -ho -ho horgá sz , 13.25 Bobby
és Bill, 14.10 A k is sá rk á ny k ala ndjai, 14.50 Te r ü lj, te r ü lj, a sz t al k á m!,
16.15 D r. Plü ssi, 16.40
M ici ma ckó, 17.50 Va mpi r i na , 18.15 Kom isz k ama szok A f r i k ába n ( holla nd), 20.15 K i ez a lá ny?
(a me r.), 21.10 E d Wood
(a me r.), 23.40 M it gondolsz , k i vag y?, 0.30 Europe i n Conce r t

M1

HÉTFŐ

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

TV2

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 A hegyi doktor újra
rendel (német), 20.00 Pénzt
vagy éveket!, 21.25 Extrém
Activity, 22.45 Kapj el, ha
tudsz! (amer.), 2.15 Látogatás (magyar-osztrák)

RTL Klub

RTL II

RTL II

11.50 Oltári csajok (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.20 Oltári csajok
(magyar),
17.20
Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 23.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.)

M2

Duna tv

11.20 Há za sságból elégséges (mag ya r), 13.20 Nag yok , 13.50 Szabó Á r pá d
élet út ja , 14.45 Új idők
új d alai, 15.20 Balaton i
nyá r, 18.55 Ö t kont i nen s,
19.25 Sze rel mes f öld r ajz ,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35 Szét sza k a dt Mag ya ror szág, 22.35 Hog y
volt?

Duna World

Pozsony 2

11.10 Új technológiák,
12.45 Farmereknek, 13.10
A kölcsönkapott bolygó,
13.55
Folklórfesztivál,
18.15 Labdarúgás, 20.50
66 évad, 22.15 A híd
(svéd), 23.15 Trabanttal
Ausztráliából Ázsiába

Markíza tv

8.10 Tom és Jer r y (amer.),
Gagyi mami (amer.), 11.50
Életem a szörf (amer.),
14.10
Oltári
vőlegény
(amer.), 16.20 Kalandok
az
exemmel
(francia),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Blended
(amer.), 23.05 Én, a nő és
plusz egy fő (amer.), 1.15
Blended (amer.)

JOJ TV

5.50 Mesék, 10.05 Viszlát,
nagyi!, 12.20 MacGyver
(amer.), 14.20 Hajmeresztő nap (amer.), 16.20
Az igazi kaland (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Csábítunk és
védünk (amer.), 22.35 Az
utolsó próba (amer.), 1.35
A Földközi-tengeren

11. 2 0 A v i l á g ké p e k b e n ,
11. 50 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. 30
Ró m a i v a k á c ió (a m e r.),
16 . 35 I l ye n e k vol t u n k ,
17.45 Me nj ü n k a ke r t b e!,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30 A
p a l e r m ói z s a r u (ol a s z),
2 2 .15 A p a l e r m ói z s a r u 2
(ol a s z), 0.0 0 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)

Pozsony 2

13.20 Honfoglaló, 14.10
Vad Ku nság, 15.10 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
16.15 Erdészház Fal kenauban (német), 17.10 A heg yi dok tor (német), 18.35
Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Tom my és Tuppence forró nyomon (amer.), 21.25
Kár t yavár (amer.), 22.25
NCIS (amer.), 23.15 Fábr y
9.00 Püspökszentelés közvetítése Temesvárról, 13.00
Híradó, 13.20 Roma magazin, 14.20 Család-barát,
15.20 Balatoni nyár, 17.20
Balatoni
utazás,
18.00
Gasztroangyal, 18.55 Budapest természeti értékei,
19.25 Hazajáró, 20.00 Mosolytár, 21.35 Honfoglaló,
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
A holnapi újságok, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
Egy lépés a mennyország,
17.50 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 Gazdagok szeszélyei
(francia), 22.15 A különleges ügyosztály (szlovák),
23.20 Halhatatlanok (amer.)

13.05
Sz í nészlegend á k ,
15.0 0 Felt á ma d á s (szlo vá k), 18.30 Est i mese,
19.50 H í r a dó, 20.10 Self r idge ú r (a me r.), 20.55
Self r idge
úr
(a me r.),
21.40 A tör vényen k ív ü l
(a me r.-német), 23.25 Po zsony i Lí r a 1988

Pozsony 2

Markíza tv

Markíza

8.25 Scooby-Doo (amer.),
9.45 Ne folytassa, felség!
(amer.), 11.50 Ňuchač
(ukrán), 14.20 Tomb Raider (amer.), 16.25 Blended (amer.), 19.00 Hí radó,
20.30 Csatahajó (amer.),
23.05 A specialista (amer.)

JOJ TV

8.55 Szünidő (szlovák),
11.55 Hidalgo (amer.),
14.50 Csábítunk és védünk
(amer.), 16.50 A nyaraló,
17.50 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.25 Sport, 20.35 Casino
Royale (amer.), 23.55 A
tégla (amer.), 2.25 Hasonmás (amer.)

M2

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal,
14.45 Tesz-vesz város, 15.10
Maja, a méhecske, 17.05 Loopdidoo, 17.35 Szófia hercegnő, 18.00 Micimackó,
19.10 Alvin és a mókusok
(amer.), 20.15 Ki ez a lány?
(amer.), 21.05 Holnap tali
(magyar), 21.30 Én vagyok
itt, 22.40 Odaát (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

11.30 A l k alom (mag ya r),
13.20 Erővel, sz ív vel,
14.50 Balaton i nyá r, 16.55
Hét vég i belé pő, 18.55
Té rké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 Dok u zóna , 21.35
Há za sságból
elégséges
(mag ya r), 23.10 Tót h János (mag ya r), 0.15 O pe r a
Café, 2.30 Besz te rce ostroma (mag ya r)

Pozsony 1

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 Oltári csajok (magyar),
17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20 Showder Klub,
23.00 Madagaszkár pingvinjei
(amer.)

11.55 Fabulák, 12.55 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.10
Maja, a méhecske, 16.35
Alvin és a mókusok, 18.00
Micimackó, 19.10 Alvin és
a mókusok, 20.15 Ki ez a
lány? (amer.), 21.05 Holnap tali (magyar), 21.30 Én
vagyok itt!, 22.40 Akusztik, 0.40 Zor ro (kolumbiai)

Duna tv

13.10 A test titkai, 14.20
Miss
Marple
(angol),
16.00 Szuper csel (francia), 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.30 A test titkai, 21.30
Talkshow, 22.20 A pofon
(amer.), 23.05 Miss Marple (angol), 0.40 Szuper
csel (francia)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.30 Fókusz, 14.05 Éjjelnappal Budapest, 15.20
Szulejmán (török), 16.30
Story Extra, 16.55 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.)

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Un iver z u m,
14.15 Tá rlat vezetés Port ugáliába n, 14.45 Rex
Rómába n (német- olasz),
15.40 Egér a palot ába n
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.35 Brow n at ya
(a ngol), 19.30 Nászok
ásza (a mer.), 21.15 A sziget (a mer.), 23.35 A z esk üdt (a mer.)

Pozsony 1

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 Extrém Activity,
22.45 NCIS (amer.), 23.45 A
szökés (amer.)
5.30 Jó reggelt, skacok!,
14.05 Éjjel-nappal Budapest, 15.20 Szulejmán (török), 16.30 Story Extra,
16.55 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Szemfényvesztők (magyar), 0.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.)

Duna tv

Duna World

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. 55 B r i n g á s b r ig a n t i k ,
10. 30 Ro b b ie , a fó k a c s e m e t e (n é m e t), 12 .45
Ta p p a n c s , a m e s t e r d e t e k t í v (n é m e t), 13. 30
Bi b i é s Ti n a (n é m e t),
15. 2 5 B e s z t e r c e o s t r o m a
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z tr o a n g y a l , 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 Vi k i n g v a k á c ió
(a n gol), 21.15 El lo p t á k
J u p it e r fe n e ké t (f r a n c i a)

Duna World

M1

12.20 Kerékpározás, 14.00
Japán ismeretlen csodái,
15.35 A természet ritkaságai, 16.20 Tesztmagazin,
18.30 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.10 Dokumentufilm,
20.55 Psycho (amer.), 22.40
Talkshow

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 A kalandor és a
lady (angol), 22.20 Laura rejtélyei (amer.), 23.10 A Bagi
Nacsa Show, 0.10 Ridikül

Duna World

11.15 Sztyepancsikovo falu
és lakói (magyar), 13.20
Nemzetiségi
magazinok,
14.25 Család-barát, 15.20
Balatoni nyár, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Budapest
természeti értékei, 19.25
Hazajáró, 20.00 Banán,
pumpa, kurbli, 21.35 Honfoglaló, 22.30 Hacktion
(magyar)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 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
Extrém Activity, 22.50 Bizsergés (angol-német)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
14.05 Éjjel-nappal Budapest, 15.20 Szulejmán (török), 16.30 Story Extra,
16.55 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Privát kopók (kanadai), 22.35 Szulejmán (török), 0.10 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.50 Oltári csajok, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45
Showder Klub, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 23.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.),
23.30 Új csaj (amer.)

M2

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal,
14.25 A bűvös körhinta, 14.45
Tesz-vesz város, 15.10 Maja, a
méhecske, 16.00 Gyerekversek, 18.00 Micimackó, 18.45
Leo, az ifjú vadőr, 19.10 Alvin
és a mókusok, 20.15 Ki ez a
lány? (amer.), 21.05 Holnap tali
(magyar), 21.30 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

13.25 Honfoglaló, 14.15
Bolygónk, a Föld, 15.15 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 Cranford (angol),
21.40 Doctor Foster (angol),
22.45 Egynyári kaland (magyar)

Duna World

11.40 A gépírók (magyar),
13.20 Nemzetiségi műsorok, 14.25 Család-barát,
15.25 Balatoni nyár, 17.25
Minden, ami magyar, 17.55
Gasztroangyal, 18.50 Budapest természeti értékei,
20.00 Örökzöld örökzöldek, 21.35 Honfoglaló,
22.30 Hacktion (magyar),
0.00 Mindenki Akadémiája

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.50 Egy
lépés a mennyország, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30
Csendőrtörténetek
(cseh), 21.55 Nyom nélkül
(francia), 23.35 Profik

12.20 Julie Lescaut, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
A holnapi újságok, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.50
Egy lépés a mennyország,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Harc a Nibellungok kincséért (német), 22.30 Titokzatos hegyek (német), 0.00
Profik, 0.50 Egy lépés a
mennyország

Pozsony 2

Pozsony 2

Pozsony 1

13.10 Nagymama receptje
(szlovák), 14.05 A veszélyes
műanyag, 15.35 A természet
ritkaságai, 18.30 Esti mese,
18.40 Atlétika, 22.15 Riválisok, 23.10 Őrangyalok

Markíza tv

12.00 Élő panoráma, 14.10
Riválisok, 16.00 A természet ritkaságai, 18.30 Esti
mese, 19.00 Atlétika, 22.00
Riválisok, 22.55 Fesztiválok, 23.10 Őrangyalok

Markíza tv

11.55 NCIS (amer.), 13.50
Cobra 11 (német), 14.55
Jószomszédi
viszonyok,
17.25 Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30 Szemfényvesztők (amer.), 22.45 Halálos
fegyver (amer.), 0.40 NCIS
(amer.)

9.45 Két és fél férfi, 11.50
NCIS (amer.), 13.50 Cobra
11 (német), 14.50 Jószomszédi
viszonyok,
16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere,
23.10 Családi történetek,
0.10 NCIS (amer.), 1.55 Feleségcsere

10.05 Két és fél férf i,
12.00 NCIS (amer.), 13.50
Cobra 11 (német), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30
Igaz tör ténetek (amer.),
22.20 Ňuchač (uk rán)

JOJ TV

JOJ TV

9.40 Főzzünk!, 11.10 Castle
(amer.), 12.20 Csillag születik, 13.50 Szellemekkel suttogó (amer.), 14.50 Tárgyalóterem, 17.00 Híradó, 17.30
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Szünidő (szlovák), 21.55 Áll
az alku!, 22.55 Szellemekkel
suttogó (amer.), 23.50 Snaped (amer.)

9.40 Főzzünk!, 11.15 Castle
(amer.), 12.15 Csillag születik, 13.50 Szellemekkel
suttogó (amer.), 14.50 Tárgyalóterem, 17.00 Híradó,
17.30 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.10 Szellemekkel suttogó (amer.)

11.15 Castle (amer.), 12.20
Csillag születik, 13.50 Szellemekkel suttogó (amer.), 14.50
Tárgyalóterem, 17.00 Hírek,
17.40 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Rossz anyák karácsonya
(amer.), 23.10 Családi történetek, 0.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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!, 21.30
Extrém Activity, 22.50
NCIS (amer.), 1.15 NCIS:
Los Angeles (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
14.05 Éjjel-nappal Budapest, 15.20 Szulejmán (török), 16.30 Story extra,
16.55 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Doktor
Mur phy (amer.), 22.30
Castle, 0.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

RTL II

11.50 Oltári csajok (magyar),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 Oltári csajok (magyar),
17.20 Segítség, bajban vagyok!, 18.20 A gyanú árnyékában, 19.20 Showder Klub,
23.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.), 23.30 Új csaj
(amer.)

M2

13.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 14.05 Buckó, 15.10
Maja, a méhecske, 16.00
Gyerekversek, 17.35 Szófia
hercegnő, 18.00 Micimackó,
19.10 Alvin és a mókusok,
20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.30 Én vagyok itt!, 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.15 Honfoglaló,
14.55 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), 21.00
Toszkán szépség (olasz),
22.55 A Bagi Nacsa Show,
23.55 Ridikül

Duna World

11.30 Vidám vasárnap (magyar), 13.00 Híradó, 14.25
Család-barát, 15.25 Balatoni nyár, 17.25 Minden, ami
magyar, 18.55 Budapest
természeti értékei, 19.30
Hazajáró, 20.00 Nem csak
a 20 éveseké a világ, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.00
Menjün k a ker tbe!, 14.30
A holnapi újságok, 16.25
A világ madár távlatból,
16.50 Egy lépés a mennyország, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 Nővérek (német), 22.15 A f iam nevében (német), 23.45 Prof ik,
1.30 Nővérek

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.00
Riválisok, 16.20 Tesztmagazin, 18.30 Esti mese,
19.10 Atlétika, 23.00 Rendőrség, 23.15 Őrangyalok,
23.55 Éjszaka a levéltárban

M1

PÉNTEK

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

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
Extrém Activity, 22.50 Az
energia (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
14.05 Éjjel-nappal Budapest, 15.20 Szulejmán (török), 16.30 Story extra,
16.55 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.40 Barátok közt,
20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35 Versenyfutás az
idővel (amer.-bolgár), 23.50
Arctalan ellenség (amer.)

RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.20 Oltári csajok (magyar),
18.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 23.00
Madagaszkár
pingvinjei
(amer.), 23.30 Új csaj (amer.)

M2
13.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 13.25 Rozsdalovag,
14.25 A bűvös körhinta,
15.10 Maja, a méhecske,
16.00 Gyerekversek, 18.00
Miles a jövőből, 20.15 Ki
ez a lány? (amer.), 21.05
Holnap tali (magyar), 21.30
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.)

Duna tv
12.50 Jamie vidéki konyhája, 13.20 Honfoglaló, 15.10
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
Váratlan vendég (angol),
22.00 Csokoládé (francia),
0.05 Fábry

Duna World

11.20 Csontváry, 13.50 Öt
kontinens, 14.25 Családbarát, 15.25 Balatoni nyár,
17.25 Minden, ami magyar,
18.00 Gasztroangyal, 18.50
Budapest természeti értékei, 19.25 Hazajáró, 20.00
Már egyszer tetszett!, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1

12.20 Julie Lescaut, 14.10
Menjünk a kertbe!, 14.35
A holnapi újságok, 16.25 A
világ madártávlatból, 16.50
Egy lépés a mennyország,
19.00 Híradó, 20.30 Mit tudom én, 22.05 Úttalan utakon, 22.35 Szigorúan bizalmas (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.25
A tengernél, 18.30 Esti
mese, 19.05 Atlétika, 22.05
Kifulladásig
(francia),
23.35 Jazz

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

11.55 NCIS (amer.), 13.50
Cobra 11 (német), 14.55
Jószomszédi viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Hí radó, 20.30 A z örökség
(cseh), 23.10 A z örökség 2
(cseh)

12.00 NCIS (amer.), 13.50
Cobra 11 (német), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25 Reflex, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni, 22.40 Családi történetek, 23.40 NCIS (amer.), 1.30
Jó tudni
9.40
Főzzünk!,
11.10
Castle
(amer.),
12.15
Csillag születik, 13.50
Szellemekkel
suttogó
(amer.), 14.50 Tárgyalóterem, 17.30 Főzd le
anyámat!, 19.0 0 K r i m i ,
19. 30 H í r a d ó, 20. 35 Inkognitó, 22.00 Rendhagyó talkshow, 23.00 Szellemekkel suttogó (amer.)

JOJ TV
10.50
Castle
(amer.),
11.50 Csillag születik,
16.30
Tárgyalóterem,
17.40 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 H í ra dó, 20.35 Minden, amit
szeretek, 22.45 Az utca
királyai (amer.)

7
A Dunatáj receptkönyvéből

ESEMÉNYTÁR

Rakott zöldbab
sertéshússal

GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus
4-én Domonkos
augusztus
5-én Krisztina
augusztus
6-án Berta
augusztus
7-én Ibolya
augusztus
8-án László
augusztus
9-én Emőd
augusztus
10-én Lőrinc
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

Hozzávalók:
1 nagy tál zöld hüvelyű
zöldbab
60 dkg sertéscomb
3 tojás
1 nagy tejföl
4-5 szelet húsos szalonna
só, bors, fokhagyma
2 ek mustár
reszelt sajt

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az ógyallai Nagy Dániel és a pozsonyi
Kráťová Veronika, a komáromi Lakatos Peter és Kosiková
Noémi, az örsújfalusi Šramo Sebastian és a csallóközaranyosi Hodošiová Andrea.

Elkészítése:
A zöldbabot megtisztítjuk, blansírozzuk.
(Más néven előfőzés, vagy sokkolás – a nyers alapanyagokat forrásban lévő vízben rövid ideig hőkezeljük. A blansírozás célja
elsősorban az alapanyagok romlásának, íz- és színváltozásának
megakadályozása, de ezzel a módszerrel a vadhúsok vagy a pacal szagát is enyhíthetjük. Az eljárás lényege a kifejezetten gyors
felmelegítés, majd lehűtés. Több „típusa” is van, elsősorban attól
függően, hogy zöldségről, gyümölcsről, vagy húsról van szó, de
létezik gőzöléses változata is. Leggyakrabban talán a gyümölcsök hámozásának megkönnyítésére használjuk ezt az eljárást,
a sárgabarack, őszibarack, vagy a paradicsom esetében. Ilyenkor
rövidebb ideig, csak 1-2 percig mártjuk forró vízbe a gyümölcsöket – esetleg a mandulabelet. Elengedhetetlen az effajta konzerválás, ha lefagyasztani szeretnénk az alapanyagokat, elsősorban
a zöldségeket, de néhány gyümölcsöt is.)
A szalonnát csíkokra vágjuk, megpirítjuk. A húst felkockázzuk,
sózzuk, borsozzuk, rátesszük a mustárt. A tejfölbe belekeverünk
a sót, borsot, zúzott fokhagymát és a 3 tojást. A húst megpirítjuk
egy kis zsíron, majd rétegezve lerakjuk a zöldbabbal, leöntjük a
tojásos tejföllel, sajtot reszelünk rá, és 20 percig sütjük.
sütési hőfok: 200°C
sütési mód: alul-felül sütés

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Pastorek Vendelín és Moncová Michaela, a marcelházai Janetka
Maja, az özdögei Teplanová Olívia, a martosi Krasková Linda, a nemesócsai Sárközi Loreta, a komáromi Horváthová Hana és Pospišilová Karolina, az ipolynagyfalui
Pál Benett, a szentpéteri Kovács Lia, az újgyallai Nagy
Viktor, a búcsi Babindai Tomáš, a lándori Uňatinská Anna
Léna, az újpusztai Šubová Stela, a tardoskeddi Győri Zalán és Balogh Dominik, a vágfarkasdi Tóth Márk, a megyercsi Kovalinka Nikolas, a pati Paulík Peter, a bogyai
Varga Iveta, a bátorkeszi Bárczi Barnabás, a nagykeszi
Olajos Édua Viktória, a gútai Kovács Viktória és a naszvadi Somogyi Máté.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Pólya Ernő (74 éves), Csengel Ferenc (93
éves), Vykonal Cyrill (84 éves), Crkoňová Anna (92
éves), Hodová Ildikó (53 éves) és Szépeová Helena
(88 éves), a gútai Gönczöl Teréz (87 éves), Rajos Erzsébet (88 éves) és Polák Jozef (65 éves), az örsújfalusi Sándor Miklós (71 éves) és a keszegfalvai Szénási
Kálmán (65 éves).

Vaníliás habroló
Hozzávalók:
1 csomag leveles tészta
(vajas)
3 db tojásfehérje
4 ek cukor
1 csomag vaníliás pudingpor
1,5 dl tej
1,5 dl víz
1 db tojás (a kenéshez)
Elkészítése:
Kiolvasztjuk a leveles tésztát, s dingot. Sűrű masszát kapunk.
enyhén lisztezett deszkán ki- Felverjük a tojásfehérjét kenyújtjuk 3-5 mm vastagra. 1,5- ményre, és a meleg puding2 cm-es csíkokat vágunk belő- hoz keverjük. 1-2 órát állni
le. Majd feltekerjük a habroló hagyjuk.
formára úgy, hogy a tésztaszé- A megsült roládokat megtöltlek kissé fedjék egymást.
jük a krémmel. (Ha hígnak
Tepsibe pakoljuk. Megkenjük tűnne, kevés állás után megegy egész tojással, és világos szilárdul.)
színűre sütjük.
Porcukrozva tálaljuk, 24 db
Közben kimérjük a vizet és a lesz belőle.)
tejet, amiben megfőzzük a pusütési hőfok: 200°C

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

Gútára
sebészeti,
vagy
általános
nővért
keresünk!

Tel.: 0907 163 386
* Eladó megkímélt állapotban levő Opel Corsa személygépkocsi (új motor, 16
szelepes, Eystronik automata
sebességváltó – autószerelőtől)
112 000 km-el. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 063 190.
* Vennék komárom zöldövezetében családi házat, kis
kerttel. Tel.: 0908 768 128.

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310
www. aplicoplus. sk

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

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

Jubileumi megemlékezés, horgász- és halászléfőző verseny

A múlt hét végén a Gútához tartozó csörgői halastónál fennállásának fél évszázados évfordulójáról emlékeztek meg a horgászszövetség városi szervezetének tagjai. Ebből az alkalomból bensőséges keretek között a horgászház falán emléktáblát lepleztek le, amelyen megörökítették a
szervezet alapítóinak nevét. Ezt követően került sor a 9. Antal Sándor-emlékversenyre, illetve a
halászléfőző versenyre.
Az emléktáblán a szervezet első mesócsai horgászok is harcba tok végeztek, de a gútaiak közül
elnöke, Fűri István – ő 1968-tól szálltak. A versenyt végül a ne- legjobban a városi nyugdíjasott1994-ig volt a horgászok gútai mesócsai Nagy László nyerte, hon szakácsai remekeltek.
vezetője – mellett ott sorakoz- megelőzve a 2. helyezett Zsem- A versenyző csapatok mellett
nak az elnökség tagjai, Schnei- lye Jánost (Ekecs).
„profik” készítették a vaddiszder Viliam, Andrejší Michal, A halászléfőző versenybe hat nógulyást, sütötték a kolbászt, a
Molnár Gyula, Szépe Pál, Ve- csapat nevezett be, közülük az desszert pedig főtt csemegekuselka Ján, Gyulavári László és első két helyen farkasdi csapa- korica volt.
Hudek Štefan. Megemlékező
beszédében Kincel Marián, a
Szlovák Horgászszövetség Gútai Városi Szervezetének elnöke
foglalta össze szervezetük félévszázados történelmét, rámutatva arra, hogy a horgászok jelentős mértékben hozzájárulnak
a város külterületeinek tisztán
tartásához.
Szavait megerősítette Horváth
Árpád polgármester is, aki beszédében kiemelte a szervezet
sokoldalúságát, elismert természetvédelmi munkáját. Rámutatott arra, hogy az olyan különleges helyzetekben, mint például
az előző nap észlelt halpusztulás – bár a terület nem tartozik a
szövetséghez – a város számít- Nem ok nélkül dícsérik a gútai városi panzió főztjét, a halászhatott rájuk az értékmentésnél.
lében is élenjáró a szakmai tudásuk. A két vágfarkasdi csapat
A megemlékezés után került sor mögött ugyan csak harmadikok lettek, ám elsőnek az ő üstjük
a horgászversenyre, amelyen ürült ki… A gútai csapat tagja volt (a zsűritagokkal kiegészülezúttal a gútaiak mellett duna- ve) Hajkó Hajnalka, Tóth Adrianna, Fördős Zoltán, Mechura
szerdahelyi, nagytapolcsányi, Szilvia, Mechura Erzsébet, Kovács Mária, Murányi György,
ekecsi, naszvadi, felbári és ne- Csontos Gyula, Kincel Marián, Takács Gyula és Szabó Katalin.

KAJAK – KENU

LABDARÚGÁS
II. liga

Az U13-as korcsoport
nemzetközi tornája

A Budapesti Honvéd, Ferencváros, Győri ETO, Puskás
Akadémia, Admira Wacker, Slovan Bratislava, FC DAC,
és természetesen a komáromi KFC rendezett nemzetközi
focitornát az utánpótláscsapatoknak.
Az eredmények:
KFC – Puskás Akadémia 0:5 * DAC – Győri ETO 1:3 *
Bp. Honvéd – pozsonyi Slovan 0:0 * Ferencváros – Admira Wacker 1:4 * KFC – Admira Wacker 0:2 * Slovan
– DAC 1:2 * Ferencváros – Puskás Akadémia 0:2 * Bp.
Honvéd – Győri ETO 2:0 * KFC – Ferencváros 0:2 * Bp.
Honvéd – DAC 1:1 * Puskás Akadémia – Admira Wacker
1:1 * Győri ETO – Slovan 2:0 * Ferencváros – Slovan 1:3
* DAC – KFC 2:1 * Puskás Akadémia – Bp. Honvéd 3:4p
(1:1) * Győri ETO – Admira Wacker 5:4p (3:3) * 7. hely:
Ferencváros – KFC 6:0 * 5. hely: Slovan – DAC 2:0 * 3.
hely: Puskás Akadémia – Admira Wacker 2:3p (1:1) * 1.
hely: Bp. Honvéd- Győri ETO 2:1p

A KFC győzelemmel felérő bártfai döntetlenje!

Mintegy 3 000 néző – ebből csaknem 400-an a vendégek szektorában voltak – előtt lépett pályára az idény második mérkőzésén és
először idegenben a KFC. A vendéglátók, a közismerten jól szereplő bártfaiak, sima győzelemmel számoltak.
A bártfai Partizán pályájára a múlt folyamatosan támadták a bártfai
heti győzelem tudatában, derülá- kaput, ám nem sikerült a 16-oshoz
tóan léptek a KFC játékosai: Slá- közel kerülniük, csupán néhány
vik – Popovič, Ondruš, Antálek, szögletrúgáshoz jutottak. A máDomonkos, Matič, Mészáros (a sodik játékrészben védelmi hiba
78. perctől Kollár váltotta), Mikeš miatt viszont a bártfaiak jutottak
(a 46. perctől Zemko), Šurnovs- gólhelyzethez, azt azonban a KFC
ký, Duda (a 79. perctől Luzin) kapuscsillaga, Slávik biztosan
és Nurkovič. Az ottani csapat hárítani tudta. Pillanatokon belül
mindezt szomorúan konstatálta, megindult az ellentámadás és pár
s lényegében az első játékrész- méterre a 16-oson kívülről Doben minden erejét a védekezésre monkos lőtt kapura, ezt viszont a
összpontosította. A komáromiak bártfai kapus hárította.

Az V. liga nyugati csoportjának sorsolása

1 .forduló * augusztus 5-én, 17 órakor

(augusztus 4-én) Ógyalla – Zsitvabesenyő *
(aug. 6-án) Gyarak – Perbete * Szalka – Nagykeszi * Udvard – Naszvad * Hetény – Ekel *

2. forduló * augusztus 12-én, 17 órakor

(augusztus 11-én) Ekel – Berekalja (Podlužany)
* FK Nagykeszi – Ógyalla * (aug. 12-én) Perbete – Nagygyöröd * Naszvad – Hetény *

3. forduló * augusztus 19-én, 17 órakor

(augusztus 18-án) Ógyalla – Gyarak * (aug.
19-én) Szalka – Perbete * Ipolyság – Nagykeszi
* Hetény – Tardoskedd * Léva – Ekel

4. forduló * augusztus 25-én, 17 órakor

(augusztus 24-én) Nagykeszi – Udvard * (aug.
25-én) Naszvad – Léva * Zsitvabesenyő – Hetény * Szalka – Ógyalla

5. forduló * szeptember 2-án, 17 órakor

(szeptember 1-én) Ógyalla – Perbete * Hetény – Nagykeszi * (szept. 2-án) Nagygyöröd
– Naszvad * Nagykér – Ekel

6. forduló * szeptember 9-én, 16 órakor

(szeptember 8-án) Nagykeszi – Berekalja *
(szept. 9-én) Ógyalla – Ipolyság * Naszvad –
Nagykér * Gyarak – Hetény

7. forduló * szeptember 16-án, 15,30-kor

(szeptember 15-én) Ekel – Naszvad * (szept.
16-án) Ipolyság – Perbete * Udvard – Ógyalla
* Hetény – Szalka * Léva – Nagykeszi

8. forduló * szeptember 23-án, 15.30-kor

(szeptember 22-én) Nagykeszi – Nagygyöröd
* Ógyalla – Hetény * (szept. 23-án) Perbete –
Naszvad * Tardoskedd – Ekel *

9. forduló * szeptember 30-án, 15,30-kor

(szeptember 29-én) Ekel – Zsitvabesenyő *
(szept. 30) Udvard – Perbete * Hetény –Ipolyság * Berekalja – Ógyalla * Nagykér – Nagykeszi * Naszvad – Tardoskedd *

10. forduló * október 7-én, 14.30-kor

(október 6-án) Nagykeszi – Ekel * Ógyalla –
Léva * (okt. 7-én) Perbete – Tardoskedd * Zsitvabesenyő – Naszvad * Udvard – Hetény *

11. forduló * október 14-én, 14,30-kor

(október 13-án) Ekel – Gyarak * (okt. 14-én)
Hetény – Perbete * Gyarak – Ógyalla * Naszvad – Nagykeszi *

12. forduló * október 21-én, 14 órakor

(október 20-án) Nagykeszi – Tardoskedd * Ógyalla – Nagykér *
(okt. 21-én) Perbete – Zsitvabesenyő * Gyarak – Naszvad * Szalka
– Ekel * Hetény – Berekalja *

13. forduló * október 28-án, 14 órakor

Berekalja – Perbete * Léva – Hetény * Ekel –
Ógyalla * Naszvad – Szalka * Zsitvabesenyő –
Nagykeszi

14. forduló * november 4-én, 13,30-kor
(november 3-án) Ógyalla – Naszvad * (nov. 4)
Perbete – Nagykeszi * Ipolyság – Ekel * Hetény
– Gyarak

15. forduló * november 11-én, 13,30-kor

(november 10-én) Ekel – Udvard * Nagykeszi
– Gyarak * (nov. 11-én) Léva – Perbete * Nagykér – Hetény * Naszvad – Ipolyság * Tardoskedd – Ógyalla *

Slovnaft Cup:
FK Activ Nagykeszi – Gúta
1:3, Csonka – Vanek 2, Kókai

Előkészületi
mérkőzések

Gúta – Hetény 3:0 * Ímely –
Nagyölved 2:1, Gál, Straňák
– P. Horáček * Kisudvarnok –
FK Activ Nagykeszi 4:3 (2:2),
…. – R. Turza 3 * Marcelháza
A – KFC Komárom U19 8:0 *
Szentpéter – Tardoskedd 5:1,
Lakatos 3, Zvoncsár, Psenák
– Szikora * Ekel – Marcelháza 1:4 *Perbete – Szentpéter
3:6, … – Lakatos 4, Ölveczky,
Psenák * Ógyalla – Nagysurányi ifi 4:2, Porubszky 3, Hegedűs * Hetény – Csallóközaranyos. 8:2 * Ekecs/Lakszakállas
– Nagymegyer 1:1 * Bátorkeszi – Csilizradvány 5:4

Még lehet
jelentkezni!

A gútai búcsú forgatagából
ezúttal sem hiányozhatnak a
sportesemények. Augusztus
10-én, 15 órától ismét kezdetét veszi a sorrendben 13.
gútai tizenegyesrúgó verseny,
amelyre a 0905 661 206-os telefonszámon lehet jelentkezni. Az első díj egy FULL HD
LED TV!

A VI. MEVA liga sorsolása
1. forduló, augustus 5-én, 17 órakor
Búcs – Újgyalla * Bajcs – Keszegfalva * Csallóközaranyos – Nemesócsa * Szilos – Bátorkeszi * Pat – Vágfüzes/Kava * Dunamocs –
Ifjúságfalva * Dunaradvány/Marcelháza B – Örsújfalu * Izsa – Csicsó
2. forduló * augusztus 12-én, 17 órakor
Újgyalla – Csicsó * Örsújfalu – Izsa * Ifjúságfalva – Dunaradvány/
Marcelháza B * Vágfüzes/Kava – Dunamocs * Bátorkeszi – Pat *
Nemesócsa – Szilos * Keszegfalva/Csallóközaranyos * Búcs – Bajcs
3. forduló * augusztus 19-én, 17 órakor
Bajcs – Újgyalla * Csallóközaranyos – Búcs * Szilos – Keszegfalva * Pat – Nemesócsa * Dunamocs – Bátorkeszi * Dunaradvány/
Marcelháza B – Vágfüzes/Kava * Izsa – Ifjúságfalva * Csicsó –
Örsújfalu
IV. forduló * augusztus 26, 17 órakor
Újgyalla – Örsújfalu * Ifjúságfalva – Csicsó * Vágfüzes/Kava – Izsa
* Bátorkeszi – Dunaradvány/Bátorkeszi B * Nemesócsa – Dunamocs
* Keszegfalva – Pat * Búcs -. Szilos * Bajcs – Csallóközaranyos
V. forduló * Szeptember 2-án, 16 órakor
Csallóközaranyos – Újgyalla * Szilos – Bajcs * Pat – Búcs * Dunamocs – Keszegfalva * Dunaradvány/Marcelháza B – Nemesócsa
* Izsa – Bátorkeszi * Csicsó – Vágfüzes/Kava * Örsújfalu – Ifjúságfalva
VI. forduló * szeptember 9, 16 órakor
Újgyalla – Ifjúságfalva * Vágfüzes/Kava – Örsújfalu * Bátorkeszi –
Csicsó * Nemesócsa – Izsa * Keszegfalva – Dunaradvány/Marcelháza B * Búcs – Dunamocs * Bajcs – Pat * Csallóközaranyos – Szilos
VII. forduló * szeptember 16, 15.3-kor
Szilos – Újgyalla * Pat – Csallóközaranyos * Dunamocs – Bajcs *
Dunaradvány/Marcelháza B – Búcs *Izsa – Keszegfalva * Csicsó –
Nemesócsa * Örsújfalu – Bátorkeszi * Ifjúságfalva – Vágfüzes/Kava
VIII. forduló * szeptember 23-án, 15.3-kor
Újgyalla – Vágfüzes/Kava * Bátorkeszi – Ifjúságfalva * Nemesócsa – Örsújfalu * Keszegfalva – Csicsó * Búcs – Izsa * Bajcs –
Dunaradvány/Marcelháza B * Csallóközaranyos – Dunamocs *
Szilos – Pat

IX. forduló * szeptember 30-án, 15.3-kor
Pat – Újgyalla * Dunamocs – Szilos * Dunaradvány/Marcelháza
B – Csallóközaranyos * Izsa – Bajcs * Csicsó – Búcs * Örsújfalu
– Keszegfalva * Ifjúságfalva – Nemesócsa * Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi
X. forduló * október 7-én, 14.30-kor
Újgyalla – Bátorkeszi * Nemesócsa – Vágfüzes/Kava * Keszegfalva – Ifjúságfalva * Búcs – Örsújfalu * Bajcs – Csicsó * Csallóközaranyos – Izsa * Szilos – Dunaradvány/Marcelháza B * Pat
– Dunamocs *
XI. forduló * október 14-én, 14.30-kor
Dunamocs – Újgyalla * Dunaradvány/Marcelháza – Pat * Izsa –
Szilos * Csicsó – Csallóközaranyos * Örsújfalu – Bajcs * Ifjúságfalva – Búcs * Vágfüzes/Kava – Keszegalva * Bátorkeszi – Nemesócsa
XII. forduló * október 21-én, 14 órakor
Újgyalla – Nemesócsa * Keszegfalva – Bátorkeszi * Búcs – Vágfüzes/Kava * Bajcs – Ifjúságfalva * Csallóközaranyos – Örsújfalu
* Szilos – Csicsó * Pat – Izsa * Dunamocs – Dunaradvány/Marcelháza B
XIII. forduló * október 28-án, 14 órakor
Dunaradvány/Marcelháza B – Újgyalla * Izsa – Dunamocs * Csicsó – Pat * Örsújfalu – Szilos * Ifjúságalva – Csallóközaranyos *
Vágfüzes/Kava – Bajcs * Bátorkeszi – Búcs * Nemesócsa – Keszegfalva
XIV. forduló * november 4-én, 13.30-kor
Újgyalla – Keszegfalva * Búcs – Nemesócsa * Bajcs – Bátorkeszi * Csallóközaranyos – Vágfüzes/Kava * Szilos – Ifjúságfalva *
Pat – Örsújfalu * Dunamocs – Csicsó * Dunaradvány/Marcelháza
B – Izsa
XV. forduló * november 11-én, 13.30-kor
Izsa – Újgyalla * Csicsó – Dunaradvány/Marcelháza B * Örsújfalu
– Dunamocs * Ifjúságfalva – Pat * Vágfüzes/Kava – Szilos * Bátorkeszi – Csallóközaranyos * Nemesócsa – Bajcs * Keszegfalva
– Búcs

A junior és az U23-as korosztály
1000 m-es plovdivi világbajnoki futama

A plovdivi világbajnokság első napján a junior és U23-mas korcsoport élvonalbeli evezősei mérték össze erejüket. Természetesen közöttük volt a három komáromi versenyző is.
Az előfutamokban már érezni valy egy éves kihagyása volt, az
lehetett, hogy a komáromiak ő felkészültsége elegendő volt
ezúttal is legjobb formájukat ahhoz, hogy végül ötödikként
szeretnék hozni, és a délelőtti jusson hajójával a célba.
futamok után már a döntőkre A vasárnapi futamokról sem hikészülhettek. Koczkás Dávid a ányozhattak a komáromi evezőjuniorok C1-es, Botek Adam a sök. Az olaszországi AuronzeK1 U23-ban, Petrušová Marian- ban megrendezett VB-futamon
na (K1 U23) mellé azonban nem július 1-jén a szlovák négyes
sorakozhatott fel a juniorkorosz- már szerzett egy aranyérmet,
tályban rajtoló C2-ben Zilizi Ri- most ezért is jogos volt az elchard és Fekete Dávid, akiknek várás a K4-es csapatától. A 23
futamát rendkívüli módon be- éves korig korosztályban a lefolyásolta a kellemetlen szél és génység összeállítása a következő volt: Baláž Samuel (edzőnem jutottak el a döntőig.
A döntő során előbb Koczkás je Wiebauer Andrej), Fraňa
Dávid szállt hajóba, aki mind- Milan (edzője Radovan Šimočvégig az élvonalban volt és vé- ko), Zalka Csaba (edzője Vass
gül a verseny 5. helyét szerezte Géza) és Botek Adam (edzője
meg. Botek Adam a 7-es pályán Likér Peter). Az 500 m-es táv
rajtolt, folyamatosan küzdött az első felében „csak” a második
oldalról támadó hullámokkal és helyen haladtak, viszont hatalvégül a 9. helyet szerezte meg. mas hajrával, 1:17,964-es időPetrušová Marianna számára is vel megelőzték az orosz és az
megpróbáltatást jelentett a dön- ukrán ellenfeleiket, így aranyértő futam, ám tudva azt, hogy ta- mesek lettek.

TENISZ

A komáromi Juhász Vivien a világ élvonalában

Tanulmányai miatt átmenetileg Nagyszombatba költözött a komáromi Juhász Vivien, aki a WTA sorrendjében a világranglista 464. helyén áll, viszont a junior teniszlistán már az 52. helyre
került fel.
Annak ellenére, hogy 2013-ban
megsérült, nem adta fel a küzdelmet és szinte elölről kezdte
a pontgyűjtést. Durdík Martin
edzővel most az ütéserősség
és mozgás hibáinak kiküszöbölésén fáradoznak. Jelenleg a
nemzetközi hírű Empire Tennis
Academy tagjaként járja a világot és készül a németországi
tornára. Elképzelhetőnek tartja,
hogy a német teniszligában is
megpróbálkozik a további pontszerzéssel.

W E S T E R N L O VA G L Á S
Carla, a lovas reménység továbbra is az élen

Rekordszámú versenyzővel folytatódott a western kupa versenysorozata Vágtornócon. A lovaspályán 63 zsoké és lova indult a
gyorsasági és a hordókerülési számokban. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Komáromi járás lovasai ezúttal is jól szerepeltek.
Múlt héten szombaton kilenc
vándorserleg talált gazdára. Ezúttal a versenyeredmények mellett az összesített eredményeket
is értékelték, így Bobek Ladislav (naszvadi Kepaso) a Pole
bending (karókerülés), míg
a Barrel race (hordókerülés)
kategóriában a Briežky istálló egyik legfiatalabb, ám talán
legtehetségesebb lovasa, Carla
Scholtzová vehette át a kupát.
Az egyéni eredmények:
Karókerülés juniorok:
1. Carla Scholtzová (Kam
Smart Chik Ella M Club Briežky), 2. Koštalova Veronika
Vágtornócról (Gold Burst
Langov dvor), 3. az ugyancsak
vágtornóci Burdilová Paulina
(Marry Langov rvor)
Nyílt karókerülési verseny:
1. Takács Tamás Rómeó (Takacs western ranch), …4. Bobek
Ladislav (Amoeba Chik Kepaso Naszvad), 5. Fazekaš Attila
(Omar Macsik farm – Bagota)
Hivatásosok nyílt
karókerülési futama:
1. Silvia Lady Anna Langov
dvor

Nyílt hordókerülési verseny:
(Barrel race Open):
1. Bobek Ladislav (Amoeba
Chik Kepaso Naszvad), … 4.
Belakova Barbora (Geny Bey
bagotai Macsik farm), 5. Fazekaš Attila (Omar Macsik Farm)
Hivatásosok hordókerülési
versenye:
1. Mucska Gergő (Kam Frekles
Memory Big Family ranch), …
4. Fehér István (Hercegnő Keszegfalva)
–ksch–
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