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a VI. Lehár nyár
rendezvénysorozata

a komáromi Klapka téren 
augusztus 12-én

dupla műsorral várja  
az érdeklődőket.

18.30-kor a stuttgardi
Mu B´ MoSo band műsora, 
amelyet Bernáth Tamásnak

a múlt heti vihar miatt elmaradt
Hétre ma várom
a Nemzetinél...

című operettgálája követ.

A protokollmosoly mögött a háttérben valójában kemény harc folyik?

Komáromi élményfürdő,
ahol „gáz van”…

Méregdrága
kamerafelvétel

Miután az országos sajtó is megszellőztette az ügyet és 
kitört a botrány, a Szlovák Útkarbantartó Vállalat ve-
zérigazgatójától az összes rendelkezésre álló információt 
bekérette Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter azzal a 
közbeszerzéssel kapcsolatban, amely a Dél- és Észak-Ko-
márom között épülő új Duna-hídhoz rendelt fotó- és video-
dokumentációval függ össze. Az előzetes észrevételek sze-
rint egyelőre ez volt az első korrupciógyanús ügylet az új 
híd építésével kapcsolatban.

Ján Marosz, az ellenzéki OĽaNO 
mozgalom képviselője múlt 
héten csütörtökön bejelentet-
te, hogy az ügyben feljelentést 
tesz az Állami Számvevőszék-
nél (Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky – NKÚ). 
Úgy véli, Érseknek felelősségre 
kellene vonnia az SSC vezér-
igazgatóját, aki a gyanú szerint 
szándékosan manipulálta a köz-
beszerzést az előnyben részesí-
tett cégek javára.
Egy megközelítőleg 60 ezer 
eurós megrendelésről van szó, 
amelyre az Aktuality.sk portál 
hívta fel a figyelmet. A meg-
rendelés tárgya egy hídépítésről 
szóló fotódokumentáció, vala-
mint tíz darab, drónnal felvett, 
egyenként legalább egyperces 
videó elkészítése, továbbá két 
time-lapse kamera felszerelése 
és az általuk készített felvételek 
átadása.
A megrendelést a Segal nevű 

Az új Duna-híd
első korrupciós botránya

Hutter Marika elment közülünk
Hangját alig lehetett hallani, az érintettek 
mégis felfigyeltek rá és elfogadták tanácsait. 
Pártelnökök jöttek, mentek, ő egyfajta tán-
toríthatatlan bástyaként felügyelt az MKP 
járási szervezeteinek munkájára, ott volt az 
alapszervezeti üléseken, szervezte a járási 
konferenciákat, ügyelve a protokollra és 
a részletekre is, amelyek megzavarhatták 
volna a tárgyalás menetét. Rendületlenül 
hitt a párt küldetésében, megújulásában. 
Utoljára a MARTfeszt-en töltötte be az ösz-
szekötő kapocs szerepét a párt és a Via Nova 
ICS között. Az utolsó előtti nap éjszakáján 
váratlanul érte a rosszullét. Hetekig küzdött 
a halállal, heteken át bizakodtak a barátai, 
ismerősei, mert tudták, hogy Marika bátor 
harcos. Elképzelhetetlen volt, hogy feladja a 
küzdelmet és elmegy közülünk. Tévedtünk. 
A sors kegyetlen volt, fiatalon, erejének tel-
jében kellett végső búcsút venni tőle.

Az MKP szűk-
szavú gyászje-
lentésében ez 
állt: 
A Magyar Közös-
ség Pártja meg-
rendülve, szo-
morúan tudatja, 
hogy Hutter 
Mária, az MKP 
komáromi járási 
titkára csütörtök 
éjszaka, súlyos 
betegség után 
elhunyt.
Részvétünk sze-
retteinek.
Életének 56. évében távozott közülünk. 
Búcsúztatása augusztus 8-án volt a ko-
máromi katolikus temetőben.

Hutter Mária
1962 – 2018

A hét végén
önt is várja
a
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cég nyerte el, amely a legala-
csonyabb árat kínálta, vagyis 
58 200 eurót. A portál által meg-
keresett szakemberek szerint 
ugyanakkor egy ilyen munka 
elvégzése nem kerül többe 10-
20 ezer eurónál. Az útkarbantar-
tó vállalat szerint viszont az ár 
összhangban van a projekt tar-
talmával és arányaival.
A portál úgy tudja, hogy az 
SSC a versenypályázat előtt pi-
ackutatást végzett, melynek ke-
retében három céget szólítottak 
meg. Ezek közül azonban csak 
egy foglalkozik time-lapse és 
drónfelvételek készítésével, te-
hát azzal, amit az SSC keresett. 
Ugyanettől a három cégtől kér-
tek árajánlatot is.
Egyes vélemények szerint az 
új Duna-híd a figyelem kö-
zéppontjában van, de való-
színűleg az átadásig több kor-
rupciógyanús ügyre is fény 
derül.

Hosszú ideje foglalkozunk a komáromi termálfürdővel kapcsolatos közbeszerzéssel és a gáztalanító (gázlecsapoló) berendezés 
körüli gyanús történésekkel. Legutóbb nyílt levelet küldtünk a polgármesternek és helyettesének, hogy cselekvésre ösztönöz-
zük őket. A levél nyilván felkavarta az állóvizet, mert az egyik képviselő jóvoltából hozzájutottunk egy olyan dokumentumhoz, 
amely arról tanúskodik, hogy komoly műszaki problémák vannak a gáztalanító működése körül. Tehát nem igaz az, amit a 
polgármeter állított a legutóbbi sajtótájékoztatón, miszerint „technikailag bizonyos szempontból működik” a berendezés, rá-
adásul a kivitelező és az egyik alvállalkozó között is folyik a harc…
A valóság az, hogy míg a für-
dő medencéiben lubickolnak 
a vendégek, addig pár méter-
re tőlük, a gyerekmedence 
közvetlen szomszédságában 
felettébb veszélyes helyzetet 
teremt a hozzáértés hiánya. 
Az is kiderült, hogy az egész 
(potom 250 ezer eurós) be-
rendezés elavult, használt al-
katrészekből készült és még 
a szerelés szakszerűsége is 
kétségbe vonható. Egy alvál-
lalkozó a következőket írta:
„A gázleválasztó tartály fel-
töltésénél szembesültünk egy 
érdekes ténnyel, miszerint a 

zárófedél alatt nem volt tömí-
tőgyűrű. Kérdezem, hogyan 
végezték el a 20 baros nyo-
máspróbát? ... A 20 barral 
tesztelt tartály pedig az 1,8 
bar nyomás elérésekor felfú-
vódott”.
 Az egész berendezés inkább 
hasonlít tehát egy second 
hand tákolmányra, mintsem 
egy olyan modern berende-
zésre, ami arra volna hiva-
tott, hogy hosszú távon és 
gazdaságosan megoldja a 
termálfürdő energetikai szük-
ségleteit. Mire gondolhat az 
ember, amikor a következő-
ket olvassa az egyik alvállal-
kozónak a kivitelezőhöz írt 
levelében: „egyik nap miért 
kell DN80-as mágnes szelep, 
egy hét múlva már elég a 
¾-es. Mert pont ez volt? Per-
sze megint használt, nem új. 
Beszereltettél egy öreg ki-
pufogót a régi gázmotorról, 
amire rászereltettél egy hasz-
nált hangtompítót.” 
A technikai problémák mel-
lett azonban felmerül az 
a gyanú is, hogy az egész 
közbeszerzés törvénysértő 
és hogy a Comorra Servis 
igazgatójának tevékenysége 
ismét szakszerűtlen és zava-
ros, bár ezt már megszokhat-
tuk tőle.Több éve „oldja” a 
gáztalanító ügyét sikertele-
nül és valószínűleg most is 

megússza felelősségre vonás 
nélkül, habár úgy tűnik, hogy 
már maga is érzi a helyzet 
tarthatatlanságát. Nyilván 
ezért „garantálta” az egyik 
alvállalkozónak, hogy ha 
kell, a saját vállalkozásából 
fizeti ki a számlát. Tehát egy 
járulékos szervezet igazgató-
ja egy közbeszerzés alapján 
végzett munka kifizetését a 
saját cégéből garantálja… 
Szó szerint ezt olvashatjuk: 
„mert ahogy azt te is tudod, 
az igazgató úr személyesen 
vállalt garanciát a kifizetés-
re, ahogy fogalmazott, szük-
ség esetén a saját vállalkozá-
sából fizeti ki a számládat... 
No comment.
Annak ellenére, hogy már 
évek óta gondok vannak a 
cég beruházásaival, a tes-
tület, illetve a városvezetés 
nem érzi szükségét, hogy el-
lenlépéseket tegyen. 
Hacsak nem azt várják el a 
Comorra Servis igazgatójá-
tól, hogy továbbra is fedezze 
a múltban elkövetett olyan 
visszaéléseket, mint például 
a gázlecsapoló szétszedése és 
ismeretlen helyre való szállí-
tása Bastrnák Tibor regnálá-
sának utolsó évében. Ameny-
nyiben Stubendek László és 
helyettese, Keszegh Béla ezt 
várja el Nagy Tomáš igazga-
tótól, akkor a szervezet élén 

nyilvánvalóan nem is történ-
het semmi változás. Tovább 
áramlik a metán a levegőbe, 
továbbra is megvalósulnak 
zavaros beruházások, szer-
ződéskötések, egyezségek 
és a fürdő is folytatja gaz-
dasági mélyrepülését, újabb 
pénzeket vonva el a várostól 
és metánnal szennyezve a 
környezetet, vagyis veszé-
lyeztetve a polgárok egész-
ségét. 

Ha ilyen gyógyszert szed, 
forduljon orvosához!

A múlt héten az Állami Gyógyszerellenőrző Intézet (ŠKLÚ) 
felhívással fordult azokhoz a betegekhez, akik valsartan ha-
tóanyagú gyógyszert szednek. Arra kérik őket, hogy – ha még 
nem tették meg – keressék fel kezelőorvosukat.
A laboratóriumi vizsgálatok 
megállapították, hogy vala-
mennyi valsartan hatóanyagú 
gyógyszer, amelyet magas vér-
nyomás, infarktus utáni szívza-
varok kezelésére használnak, 
N-nitrozodimetilamin nevű, 
rákkeltő hatású szennyező 
anyagot tartalmaz.
Az ŠKLÚ elrendelte ezeknek 
a készítményeknek a bevoná-
sát. Ugyanakkor azt is ajánlja 
a betegeknek, hogy ne állítsák 
le azonnal ezeknek a gyógysze-

reknek a használatát, hanem ke-
ressék fel szakorvosukat, hogy 
más összetételű, de ugyanolyan 
hatékony gyógyszerrel helyet-
tesítsék azokat. Ezeket a készít-
ményeket Vapress, Vasopentol, 
Valzap és Valsartan Actavis 
néven forgalmazzák a gyógy-
szertárak. Ez a rendelkezés 
nemcsak Szlovákiára vonatko-
zik, hanem az EU valamennyi 
tagállamára, mivel mindenütt 
kimutatták a káros hatóanyagot 
ezekben a gyógyszerekben.

Viharos széllel érkezett 
vasárnap délután a felhő-
szakadás Komáromba. A 
hirtelen lezúduló csapadék 
elárasztotta az utakat, több 
utca járhatatlanná vált. A 
vihar által letépett falevelek 
és ágak elzárták a lefolyó-
kat és ismét járhatatlanná 
váltak az utcák. A meteo-
rológusok még egy ilyen zá-
port jósolnak augusztusra.

Felvételeinken: (fent) Most 
látszott csak igazán, hogy 
az útfelújítóknak milyen 
pontos volt a vízmértékük 
* (lent) Mindig akad balek, 
aki megpróbálja az átju-
tást...

Kollár Zoltán és  
Varga Tamás felvételei

Vasárnapi ítéletidő Komáromban
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A „Komáromi kisleány”
lett Magyarország tortája

Jól kezdődött az idei év a dél-komáromi Jánoska Cukrászda tulajdonosa, Sztaracsek Ádám 
számára, hiszen az „Év fagylaltja” versenyben ez év tavaszán Szegeden a Hunyadi gesztenyés 
fagylaltja 70 benevezett pályázó között közönség- és különdíjat kapott, a ribizlis-málnás, csokis 
sorbet fagylaltja pedig a kézműves kategória bronzérmese lett. A sikersorozat azonban nem ért 
véget, hiszen a múlt héten a Parlament Vadásztermében hirdették ki – a 2007 óta minden évben 
megrendezett – Magyarország Tortája verseny győzteseit. Itt Sztaracsek Ádám Komáromi kisle-
ány nevet viselő kompozíciója lett az abszolút befutó. 
Elöljáróban el kell mondani, 
hogy a fiatal cukrászmester ele-
inte más pályát szeretett volna 
választani, ám végül az édes-
ségipar mellett döntött. Nem 
csak vállalkozói, de kísérletezői 
képessége is jó, ugyanis arra 
törekedett, hogy cukrászdája 
vendégeit egyedi ízekkel, for-
mákkal lepje meg, Tavaly is 
két tortával nevezett az orszá-
gos versenybe, melyek közül a 
tripla gesztenyetorta a hetedik 
helyet szerezte meg. Ádám ak-
kor úgy gondolta, hogy nem 
lehet oka panaszra, hiszen egy 
kis vidéki cukrászdából indul-
va jutott el ilyen messzire. Már 
akkor elhatározta, hogy idén 
újfent benevez, mert ahogy fo-
galmazott, nem volt veszteniva-
lója. A Komáromi kisleány fan-
tázianevet viselő torta központi 
ízvilágát a körte alkotja, ehhez 
jön egy étcsokis krémréteg, egy 
vaníliás mascarpone mousse, 
egy gyömbéres körtekompót 
réteg, és kétféle tészta, egy diós 
morzsa és egy diós-mézes tész-
ta. A gyömbérről azt kell tudni, 
hogy az egyik legrégibb magyar 
fűszer, a török kor előtt annyira 
népszerű volt, mint manapság a 
paprika. A torta elnevezésével a 
cukrászmester Komárom és az 
épülő Duna-híd előtt szeretett 
volna tisztelegni. Ez az alkotá-
sa a februárban zajló Sirha ki-
állításon a harmadikként jutott 
tovább a Magyarország Tortája 
versenyen. A Komáromi kisle-

ány első változatán még az első 
forduló előtt módosított, a kör-
tén kellett változtatni, ugyanis 
szerinte kissé jellegtelenebbre 
sikerült a gyümölcsíz, így végül 

vilmoskörte került bele. A má-
sodik fordulóban három tortát 
értékelt a zsűri, majd ezek kö-
zül választotta ki a legjobbat. A 
Komáromi kisleány aranyérmes 
lett, a sorbet pedig bronzérmet 
nyert.
– A mostani egyedülálló siker 
nemcsak a torta készítőjének, 
Sztaracsek Ádámnak, a Jánoska 
Cukrászda valamennyi dolgo-
zójának, hanem Komáromnak 
is egyaránt. Dél-Komárom 
így feliratkozott a gasztronó-

mia nagy térképére, amely az 
idegenforgalom és a turizmus 
szempontjából is kiemelt fon-
tossággal bír! Gratulálunk, 
büszkék vagyunk a fantasztikus 

sikerre! Várunk mindenkit sze-
retettel, kóstoljanak bele Komá-
romba – nyilatkozta dr. Molnár 
Attila polgármester a bejelen-
tést követően. Nem titkolta, a 
fiatal cukrász országos hírnevet 
szerzett Dél-Komáromnak.
Augusztus 18-tól lehet meg-
kóstolni a tortákat, országszer-
te több száz cukrászdában és 
természetesen 18. és 20. között 
a budapesti Várkert Bazár terü-
letén megrendezésre kerülő a 
Magyar Ízek utcájában.

Sztaracsek Ádám és díjnyertes tortái, balról a Komáromi kisle-
ány, 2018-ban az Ország Tortája

A gazdálkodók ősztől folytatják harcukat
A kormány nem tartja be ígéreteit

Szlovákiában egyre kevesebb az olyan média, amely nem csupán a hírek közlésében lát-
ja küldetésének beteljesedését, de a lakosságot érintő problémákkal folyamatosan fog-
lalkozik. Ilyen a Körkép.sk, amelynek főszerkesztője, Király Zsolt folyamatosan rendez 
fórumokat, ahol az aktuális problémák hátterét világítja meg. Ennek jegyében a Köz-Ért 
Polgári Körök közös szervezésében augusztus 3-án Gútán jöttek össze a júniusi országos 
gazdatüntetés résztvevői. 
A gútai találkozón megjelent 
gazdák az érdeklődők előtt vi-
tatták meg, mit sikerült eddig 
megvalósítani a követeléseik-
ből, illetve mi várható a későb-
biekben. A résztvevőknek Pat-
rik Magdoško, a gazdatüntetés 
egyik arca és szóvívője, vala-
mint az Élő Vidék Gazda Plat-
form keretében Molnár Zsolt 
és Pikáli Róbert számolt be a 
legfontosabb történésekről.
A Körkép.sk meghívását elfo-
gadta Andrej Bán (DenníkN) 

fotóriporter is, aki cikkeivel a 
kelet-szlovákiai gazdák problé-
máira ráirányította az országos 
médiafigyelmet.
A résztvevők között köszönt-
hették František Oravec gyňo-
vi gazdát is, akinek a kelet-
szlovákiai agromaffia elvette a 
földjét és ráadásul meg is ver-
ték. Rajta kívül több ismert arc 
is eljött Gútára, a tüntetéseken 
részt vett csallóközi és csiliz-
közi gazdákon (Holocsi Zsu-
zsanna, Pál Tibor, stb.) kívül 

egész Szlováki-
ából, még a ke-
leti végekről is 
(Jaroslav Jánoš, 
Anna Balková, 
Milan Kyseľ, 
Marek Bublinec, 
stb.)
A beszélgetést 
a Körkép.sk fő-
s z e r k e s z t ő j e , 
Király Zsolt ve-
zette, és rövid 
bevezető után 
egyfajta összeg-
zésként a részt-
vevők a fórum 

másfél órája alatt kiértékelték 
az elmúlt hónapok történéseit, 
kitérve a gazdatüntetés kulisz-
szatitkaira, érdekes háttérese-
ményeire is.
Szó volt a kormánypártokkal 
és az ellenzékkel folytatott po-
litikai tárgyalásokról, a gazdák 
követeléseit tételesen tartalma-
zó Kassai Nyilatkozatról, az 
európai parlamenti fogadtatá-
sukról és a Brüsszelben szer-
zett tapasztalatokról.
A résztvevők egyetértettek ab-
ban, hogy kizárólag egységes 
fellépéssel és országos ösz-
szefogással tudnak eredményt 
elérni. Hogy a politika meny-
nyire tartja majd be a gazdák-
nak tett ígéretét, és teljesíti 
legfontosabb követeléseiket, 
az a szeptemberben kezdődő 
őszi parlamenti időszak első 
hónapjaiban kiderül. Többen 
azonban hangoztatták, hogy 
ideje lenne felelősségre von-
ni azokat, akik agrármaffiákat 
támogattak azokból a készle-
tekből, amelyeket korábban a 
költségvetés a honi mezőgaz-
dászoknak szánt.

A résztvevők is bekapcsolódtak a fórumba, 
ahol konkrét felvetéseikkel igazolták azt, 
hogy a mezőgazdasági tárca valójában nem 
támogatja a hazai gazdákat

A dél-komáromi cukrász neve ismertté vált
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a programok

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

augusztus 9. – csütörtök:
 8.00 – 12.00  Kézilabdacsapatok köte-
lező bejelentkezése a sportcsarnokban
14.00 – 19.00  Kézilabda-mérkőzések 
sorsolás szerint 

20.00 Kézilabdások felvonulása 
Hotel Leonor kerthelyisége:
20.30 A „Kolárovo CUP 2018” kézilabda-
torna megnyitója 

augusztus 10. – péntek:
Kézilabdapályák:
 8.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorso-
lás szerint 
Gőgh Kálmán Stadion:
15.00 11-es rúgó 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 MA-
GAZIN 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!

augusztus 11. – szombat
Kézilabdapályák:
08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorso-
lás szerint 
Corvin Mátyás Alapiskola udvara – kosár-
labdapályák: 
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-mérkőzé-
se 
17.00 Felnőttek bajnoki labdarúgó-mérkő-
zése 
Gútai Tájház, Hidegoldal 22:
főszervező: ZA NAŠE KOLÁ-
ROVO – A mi GÚTÁNKÉRT, 
P.T., társszervező: Gúta és a Gú-
tai Háziasszonyok Csoportja
– II. Kézműves KIÁLLÍTÁS ÉS 
VÁSÁR – Hagyományos, egye-
di készítésű termékek bemutatá-
sa és árusítása a Gútai Háziasz-
szonyok Csoportja által.
10.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
– a legjobb pite, házi lekvár, szörp, kenő, 
mézeskalács, stb… versenyének elindítása
– egész nap folyamán gyerekeknek játszó-
ház, 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 és 
ital szimbolikus áron történő megvásárlására 
– kávé, ízesített frissítő italok, kemencében 

sült kalácsok – (kattancs, tejfölös, sós, lapí-
tott és lekváros – mákos kalács), hot-dog …
BELÉPÉS: DÍJTALAN!
VMK melletti zöld terület:
10.00 – 20.00 Ugrálóvár, légvár a Szeretlek 
Gúta Polgári Társulás jóvoltából – INGYE-
NES!
Templom tér – a városi hivatal előtti par-
koló:
08.00 – 15.00 Veterán járművek – OLD TI-
MER CLUB NITRA – bemutató, kiállítás, 
kiértékelés
Templom tér – a városi hivatal előtti füves 
részen:

11.00 Gútai kutyakiképző is-
kola – Kutyabemutató/külön-
böző fajtájú és méretű kutyák 
engedelmességi és szocializá-
ciós gyakorlatainak bemutatá-
sa, amit látványos őrző-védő 
feladatok végrehajtása követ, 
majd a közönségnek is lehető-
sége 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 koncert-
je
21.30 RADICS GIGI és zenekara, élő nagy-
koncert 
23.00 – 03.00 Dj&Live Sax show – DJ SZE-
MI & Sipos Dávid
Napijegy: 2,– € *15 éves korig díjtalan!

augusztus 12. – vasárnap
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 Háziasszo-
nyok 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 – szer-
vező: Szeretlek Gúta P.T. * 16.00 Gara-
gulya 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 zene-
kar – szervező: Gúta városa
20.30 P– MOBIL élő nagykoncert – szer-
vező: Gúta városa * Napijegy: 2,– € * 15 
éves korig díjtalan

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!
A vásár ideje alatt kisvonat közlekedik, indulás a városi hivatal információs sátrától.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!
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Henk Opscherperék ezúttal Szentpéteren jár-
tak és a hollandiai adományokat nyújtották át 
a Lélek Nyugdíjasotthon lakóinak. A törülkö-
zőkön és az egyszer használatos papírpelen-
kákon kívül ezúttal az intézetnek két speciális 
széket is hoztak, amelyeken a mozgássérült 
betegeket lehet mosdatni, zuhanyoztatni. Job-

bágy József mérnök, Szentpéter polgármeste-
re nem először fogadta a holland vendégeket 
és ismeretlenül is elismeréssel nyilatkozott az 
amersfoorti emberek humanitárius tevékeny-
ségéről. Felvételünk a polgármestert, a nyug-
díjasotthon személyezetét és a holland vendé-
geket örökítette meg.

Gúta város vezetősége nagy figyelmet fordít a fenntartása alatt levő oktatási intézmények folyamatos megújítására. A 
Tündérkert óvoda teljes átépítése mellett új és a kornak megfelelő kültéri játékok kerülnek felszerelésre.

Egyelőre a bútorok még a tantermek közepén várakoznak. 
Az óvónénik átmenetileg takarítóként végzik a munkáju-
kat és izgatottan várják a szeptemberi újrakezdést.

Nem sokat segített az elmúlt több mint fél évszázad alatt 
a Brünni téri óvodának a festés, mázolás, mivel fűtése, 
elektromos hálózata elavult, az ablakokon ömlött be az 
eső. Felújítása nem tűrt halasztást. Ráadásul az Erdő 
utcai óvodában levő „kihelyezett” épületére is ráfért a 
felújítás. Ezekben a napokban már finiselnek az építők...

Szeptemberben újra indul az oktatás
a gútai Tündérkert óvodában

– Felesleges lett volna elap-
rózni a munkálatokat, egyér-
telmű volt, hogy szükség van 

az épület külső és belső tel-
jes felújítására. A nagy dunai 
árvíz után felépült új lakó-
telep számára akkor átadott 
óvodaépületek a múlt század 
hatvanas-hetvenes éveiben 
modernnek számítottak, 

mára viszont megértek a tel-
jes felújításra. Gyakran meg-
jelenünk az átépítés menetét 

ellenőrizni, mert 
szeretnénk, ha 
szeptemberben 
már az újjávará-
zsolt osztályok-
ban folytatódna 
az oktatás. Le-
szögezhetem, 
hogy a munká-
latok jó ütemben 
haladnak és biz-
tosított a szep-
temberi átvétel 
– mondta Hor-
váth Árpád pol-
gármester, aki 
Finta Zoltán hi-
vatalvezető tár-
saságában járta 
be az épületet, 
ahol találkoztak 
Tóth Szilviával, 
az óvodakomp-

lexum igazgatójával.
– Most látszik csak igazán, 
hogy az óvodában nemcsak 
oktató tevékenységet végez-
nek az óvónők, hanem a nem 
éppen „rájuk szabott” felada-
tokkal is megbirkóznak. Irá-

nyításuk alatt végeztük el a 
tantermek kiürítését és most 
izgatottan várják, mikor vehe-
tik ismét birtokukba a felújí-
tott épületet. Persze, ez nem 
megy minden nehézség nél-
kül, mert még fel kell szerelni 
az új, energiatakarékos lám-
patesteket, el kell végezni az 
új elektromos hálózat ellenőr-
zését. Valamennyi félévszáza-
dos fűtővezetéket lecserélték 
speciális, nem rozsdásodó és 
nem vízkövesedő csőhálózat-
ra, új radiátorok kerülnek fel-
szerelésre – mondta az igaz-
gatónő, aki lelki szemei előtt 
talán már nem csupán a poros, 
betontörmelékes termeket, 
hanem a sugárzó tisztaságú 
épületet látja.
– Amit a kisgyermekes szülők 
láthatnak majd, az csak a fel-

szín. Az átépítés fontos részét 
alkotja majd az új játszótér. 
Leszereltük az uniós szab-
vánnnak már nem megfelelő, 
balesetveszélyessé vált külté-
ri játékokat, helyettük színes 
játékvilágot teremtettünk. 
Szerencsére az óvodához 
nagyobb terület tartozik, így 
egy speciális tanösvényt is 
kialakíthatunk – magyarázta 
Finta Zoltán, a városi hivatal 
vezetője. – A tanösvény mel-
lett őshonos fák, bokrok ke-
rülnek kiültetésre, táblákon 
rögzítjük a leírásukat. Szerin-
tem még az alapiskolák alsó 
tagozatos tanulói is igénybe 
veszik majd a természetisme-
reti órákon.
A határon túli magyar óvo-
dák felújítására szánt összeg-
ből a magyar kormány 54 

Száz évvel ezelőtt, 1918-ban Dél-Komáromban for-
gatta Korda Sándor Az aranyember első változatát. 
Azóta számtalan film forgatásának volt helyszíne a 
város. Legutóbb a 70 éves Arnold Scwarzenegger és 
a 61 éves Linda Hamilton főszereplésével készült itt 
a Terminátor film hatodik részének néhány felvéte-
le. A gyártó Paramount Pictures korábbi bejelentése 
alapján úgy tudni, hogy az Egyesült Államokban jövő 
év július 26-án fogják bemutatni a filmet. A munkála-
tok első körben Madridban zajlottak, Dél-Komárom 
mellett az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, 
Mexikóban és Budapesten forgatják a készülő pro-
dukciót. A filmnek van gútai vonatkozása is, ugyanis 
információink szerint Broczky Péter volt a dél-komá-
romi forgatás díszleteinek kivitelezője. Felvételünkön 
Péter Linda Hamiltonnal (Sarah Connor szerepét 
játssza) a forgatás helyszínén.

millió forintot, azaz 173 ezer 
eurót hagyott jóvá a Tündér-
kert óvoda átépítésére. Nem 
öncélú beruházás ez, mert a 
polgármester a búcsúzáskor 
azt is elárulta, hogy az óvodai 

tanórák után sem zár be az új 
játszótér, hanem felügyeletet 
biztosítva, bárki elviheti oda 
gyermekeit, unokáit, esetleg 
mesélhetnek nekik a régi, 
szederfás gútai udvarokról is.
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

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

Félreértett szakzsargon

humor-csokor
 A paraszt bácsi igyekszik a Parlamentbe. 
Biciklijét a falnak támasztja, mire az őrök:
– Bácsikám, nem gondolhatja komolyan, 
hogy csak úgy letámasztja ide a biciklijét… 
Ide politikusok járnak!
– Politikusok? Igaza van, akkor jobb lesz, 
ha lelakatolom...

Dicsekszik a bolond a társainak:
– És képzeljétek, kaptam a menyasszonyom-
tól az eljegyzésünkre egy szép gyűszűt.
– Talán gyűrűt!
– Nem, gyűszűt. És még bele is vésetett egy 
szép feliratot.
– Mit vésetett bele?
– „Az eszed tokja!”

Az egérke és az elefánt talál-
kozik:
– Hány éves vagy te, elefánt, 
hogy ilyen nagyra nőttél?
– Kettő.
– Én is – mondja az egérke -, 
csak két hétig beteg voltam.

Növényvédelem
Nyári teendők a kertekben

A metszést még ma is sokan 
téli munkának tartják, holott 
a nyáron végzett zöldmetszés 
szintén nagy jelentőségű be-
avatkozás a sikeres gyümölcs-
termesztés érdekében.
Köztudott, hogy az erős nö-
vekedésű fa keveset terem. A 
nyári zöldmunkák ezért nél-
külözhetetlenek a nagyobb sű-
rűségű, vagy kisebb koronájú 
fák esetében. Az augusztusban 
végzett zöldmetszés a növe-
kedés lassításával a termő-
egyensúly beállításának egyik 
eszköze.
Ez a viszonylagos nyugalmi 
állapotban végzett beavatko-
zás – ami bár még a lombos ál-
lapotban lévő hajtásokat érinti 
– az adott évben kihajtást már 
nem eredményez, emiatt a téli 
metszéshez hasonló szabályo-
zó hatást érünk el vele. A zöld-
metszésekre adott válaszreak-
ció – az időzítésen kívül – függ 
attól, hogy visszametszést 
vagy ritkító metszést alkalma-
zunk-e. A nyár végi beavatko-
zás során mindkét módszert 
alkalmazhatjuk. Visszamet-
szésekkel korlátozhatjuk a fa 
magasságát. Ugyanakkor a le-
termett, felesleges vagy beteg 
hajtások tőből való eltávolítá-
sával a ritkítást is elvégezzük, 
aminek következtében az alsó 
részek megvilágítottsága ja-
vul. Szellős, átjárható lombo-
zat kialakításával a permete-
zési munkák hatékonyságát is 
növelni tudjuk.
Növényvédelmi szempontból 
a csonthéjasoknál (ősziba-
rack, kajszi, szilva, meggy, 
cseresznye) kiemelt jelentő-
séggel bír a zöldmetszés, mi-

vel ezeknél a gyümölcsfajoknál 
télen semmilyen metszési mű-
veletet nem szabad végezni. A 
sebgyógyulás nyugalmi álla-
potban lassú, ezért a sebeken át 
könnyen fertőznek azok a kór-
okozók, amelyek a csonthéja-
sok gutaütéses, ágrákosodásos 
betegségeiért leginkább felelő-
sek. Ha bejutnak a fák szöve-
teibe, onnan többé nem lehet 
őket kiirtani, és a fák lassú 
pusztulását okozzák. Mivel a 
csonthéjasok fagyérzékenysége 
nagy, a nyár végi metszést ki 
kell egészíteni. Tavasszal a téli 
termőrügykárok is figyelembe 
vehetők, és a sebfertőzés ve-
szélye is csökken, ha azt rügy-
duzzadáskor (március közepe 
után) végezzük el.
A zöldmetszés előnyei:
* A nyáron végzett metszés 
gyengítő hatása erősebb, mint 
a télié, vagyis a növekedési 
erélyt lényegesen csökkenteni 
tudjuk vele.
* Az ebben az időszakban ejtett 
sebek könnyebben és gyorsab-
ban gyógyulnak.
* Növeli a termés mennyiségét 
és a termésstabilitást.
* Hozzájárul az egészségesebb, 
szebb gyümölcsterméshez.
Augusztusban a szőlősben is a 
munkák kellemesebb része vár 
ránk, a koraiak már kezdenek 
érni, szemezgethetjük, kóstol-
gathatjuk, élvezhetjük eddigi 
munkánk gyümölcsét. Az érett 
gyümölcs vonzza a darazsakat 
és a madarakat is, védekezni 
ellenük raschel hálóval tudunk. 
Az új telepítésű szőlők lomb-
védelmét ne hanyagoljuk el és 
a gyomok irtásáról se feledkez-
zünk meg.

A fénycsapdákban megjelent 
az amerikai fehér szövőlep-
ke, mely a második nemzedék 
rajzását jelzi. Ez a kártevő ko-
rábban sokkal nagyobb gondot 
okozott, mert mindkét nem-
zedéke tömegesen rajzott, ha-
talmas károkat okozva a gyü-
mölcsösökben, közterületeken, 
erdőkben és útmenti fákban. 
Karantén kártevőként kötele-
zően előírták az ellene való vé-
dekezést. Kedvenc tápnövényei 
közé sorolhatók a cseresznye-, 
a meggy-, a dió- és az eperfa, 
valamint a juharfélék. Kártéte-
lüket könnyű felismerni jelleg-
zetes pókhálószerű szövedé-
kükről, melynek védelmében 
a fiatal hernyók károsítanak. 
Az első vedlés után azonban a 
lárvák szétszélednek és külön-
külön folytatják a táplálkozást. 
Fejlődésükkel arányosan roha-
mosan nő az étvágyuk és rö-
vid idő alatt képesek nagyobb 
méretű fákat is tarra rágni. A 
kifejlett hernyók védett helyen, 
kéregrepedésekben telelnek át. 
Mostani kelésük augusztus 10-e 
és 20-a körül várható. A kezdeti 
kis hernyófészkeket permetezés 
helyett célszerű levágni a fáról 
és elégetni. Ha elkéstünk és már 
szétmásznak a hernyók, csak 
a permetezés marad, mint ha-
tékony védekezési mód. Most 
rajzik a pókhálós alma moly is, 
mely hasonló szövedéket sző 
maga köré, mint az amerikai 
szövőlepke, de ez a kártevő ki-
zárólag az almát károsítja, így 
egyszerűen megkülönböztethe-
tő a két faj egymástól.  -la-

Minőségi festést (KN és környéke)  
kedvező áron vállalok!

Tel.: 0918 536 650

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Mostanában senki sem 
törődött azzal, hogy ön mire vágyik, ám új kedvese megtanítja 
arra, hogy hangot adjon saját kívánságainak is! Mindezt olyan 
természetességgel teszi, hogy csak azt veszi észre, megválto-
zott ön körül a világ. Próbálja meg élvezni az új helyzetet.
HALAK (február 21. – március 20.) Szélsőséges hangulatain 
meg kell tanulnia uralkodni, mert a legtöbben nem tudják ko-
molyan venni, ha ilyen gyorsan változtatja a dolgokhoz való 
hozzáállását. Külső szemlélő számára úgy tűnhet, nem képes 
döntést hozni vagy borzasztóan befolyásolható. Ez nem igaz, 
csak túlfűtött az igazságszeretete.
KOS (március 21 – április 20.) Megálmodott valamit azzal 
kapcsolatban, hogy milyen is az ideális párkapcsolat, de ed-
digi partnerei nem tudtak megfelelni az elvárásainak. Köny-
nyen lehet, hogy illúziókat kerget és a boldogság akkor kez-
dődik, amikor belefeledkezik a másikba és nem azt vizsgálja, 
hogy minden feltételnek eleget tesz-e.
BIKA (április 21. – május 20.) Legyen tekintettel mások-
ra! Bizonyára megvannak a saját elképzelései és tervei, de 
hallgassa meg ismerősei, rokonai tanácsát és véleményét 
is! Most nem szabad makacsnak lennie és magányosan tör-
nie előre! Különösen családi körben legyen nyitottabb má-
sok nézeteire!

IKREK (május 21. – június 21.) Ahogy a munkájában ke-
resi a tökéletes állást, úgy keresi magánéletében a tökéletes 
társat. A hiba abban van, hogy az ön számára a tökéletes a 
legkellemesebbet jelenti. A párkapcsolat azonban nem ki-
kapcsolódást jelent az élet nehézségeiből, hanem maga is 
kihívásokkal teli terület.
RÁK (június 22. – július 22.) Ön rendkívül mély kapcsolatot tud 
kialakítani az önhöz közelállókkal. Előfordulhat, hogy ez a szo-
katlanul intenzív közelség megijeszt másokat és visszavonulnak. 
Hagyjon időt nekik, hogy megbarátkozzanak az új dimenziókkal, 
leküzdjék félelmüket és bízni tudjanak önben! Ennek a visszája 
is igaz lehet, előfordulhat, hogy egyesek visszaélnek a nyíltsá-
gával.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Képes úgy erős és 
önérvényesítő lenni, hogy ezzel nem teszi próbára kapcsola-
tait vagy barátságait. Elszántsága másokat is inspirál. Talán 
nincs ennek tudatában, de ismerősei, barátai sok területen 
példaértékűnek találják, amit tesz.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne másodkézből 
származó információkra építsen, mert így csak egymásnak 
ellentmondó beszámolókat fog hallani. Mindenki másképp 
értelmezi és másképp éli meg ugyanazt a helyzetet. Ön most 
csupán annyit tehet, hogy megpróbálja nyugodtan kibogoz-
ni az összekuszált szálakat!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Önnek időnként 
szüksége van arra, hogy megálljon és rendezze a dolgait. 
A legnagyobb káosz sem riasztja vissza, ha egy pillanatra 
átláthatja, fejben kidolgozhat egy tervet és úgy láthat neki 
a rendteremtésnek. Ám ha erre nincs lehetősége, úgy érzi, 
nem tud megbirkózni a helyzettel.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Rendkívül vállalko-
zó szellemű, most is nekilát elképzelései megvalósításának. 
Ha megteszi az első lépést, izgalmas eseménysort indíthat el. 
Sokat jelent önnek, hogy szerettei mindenben ön mellett áll-
nak, most véleményüket is kérje ki, meglátja, sokféleképpen 
segítségére lesznek.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szeretné tudni, hogy 
kedvese mit miért tesz. Neki azonban nehézséget jelent meg-
nyílni mások előtt és megosztani a gondolatait. Engedjen 
valamivel nagyobb teret neki, fogadja el, hogy ő egészen 
másképp működik. Legyen türelmesebb, az idő hamarosan 
mindent megold.
BAK (december 22. – január 20.) Valaki újra az ön együttér-
zésére számít és így akar kibújni a feladatai alól. Hosszú távon 
mindenképpen jobban tenné, ha határt szabna az ilyen játsz-
máknak. Ne oldja meg annyival, hogy most nincs kedve vitázni 
vagy megmagyarázni, miért nem jó önnek ez a megoldás! Tisz-
tázza a helyzetet!
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

HITELEK, KÖLCSÖNÖK 
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.

Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy 
erkélyes, első emeleti, fel-
újítandó, csendes lakás a 
belváros szívében. A lakás-
hoz az épület alagsorában 
tartozik saját garázs és két 
nagyméretű kamra. Ára: 115 
ezer euró. A hívásokat az 
esti órákban várjuk.

003630 363 3119

Komáromi szemészetünkre
szakképzett

egészségügyi nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

Rekom & 
EvyTom
Rekonštrukcia 

bytov

Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570

 0948 622 051
0905 450 570

ISMERKEDÉS
Magányos nyugdíjas özvegyasszony

korban hozzá illő társat keres.
Tel. 0908 210 656.

Autószerelő
végzettséggel

munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe, 
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt:
0908 944 944

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830

Árnyékolástechnika és szerviz
Redőnyök * 
* reluxák * 

* szúnyoghálók * 
* markízák, stb.
kedvező áron!

Tel.: 0917 381 073

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.
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MŰSORA JÁNLAT
augusztus 11-től  17-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 Éjsza-
kai program

TV2
7.30 Mesék ,  12 .55 Éj jel -
nappa l  sz ü lők (a mer.) , 
13.25 Éjsza ka a  mú ze -
u mba n (a mer.) ,  15.50 A z 
u tol só lég hajl í t ó  (a mer.) , 
18.0 0 Tények ,  18.55 Ja -
mes Bond (a mer.) ,  22 .0 0 
Men i n  Black 2 (a mer.) , 
23.55 Te r m i ná l  (a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.40 
Döglöt t ak ták (amer.), 
13.45 A száll ító (amer.), 
15.55 Ext ralarge (olasz), 
18.00 Híradó, 18.55 Cobra 
11 (német), 19.55 Perzsia 
hercege (amer.), 22.10 
Nico (olasz), 0.20 A fe -
nevad gyomrában (angol-
kanadai), 2.05 A gonosz 
markában (amer.)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 A szállító 
(kanadai-amer.), 12.50 Az 
utolsó csavar (amer.), 15.00 
The Fashion Hero, 20.00 
Három nap a halálig (amer.-
francia), 22.20 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 23.20 
Saul fia (magyar)

M2
11.20 Kókusz Kokó, a kis 
sárkány, 12.40 A kiscsacsi 
kalandjai, 13.10 Egy ko-
misz kölyök naplója, 13.20 
Város hősei, 14.50 Az 
okos lány (német), 16.40 
Micimackó, 18.15 Cso-
csó, 20.15 Ki ez a lány? 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 MR2 Akuszt ik a 
Müpából, 1.00 Szívrablók 
(f rancia)

Duna tv
9.55 Br i ngás b r iga nt i k , 
10.30 Robbie ,  a  fókacse -
mete (német) ,  12 .45 Tap -
pa ncs ,  a  mes te rde tek t ív 
(német) ,  13.30 Beleva ló 
papapót ló  (a mer.) ,  15.15 
Á l la m i á r u há z (mag ya r) , 
17.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.35 
Ju i nor  (a mer.) ,  21.30 
Tü k röm, t ü k röm (a mer.)

Duna World
11.30 Csak egy telefon 
(magyar), 13.20 A foly ta-
tás szent szó nekem, 14.45 
Balatoni nyár, 16.50 Hét-
végi belépő, 18.50 Tér-
kép, 19.20 Ízőrzők, 20.00 
Dokuzóna, 21.35 A szél-
hámosnő (magyar), 23.05 
Tóth János (magyar), 0.00 
Szerelmes föld rajz

Pozsony 1
13.40 A test titkai, 14.45 
Miss Marple (angol), 
16.30 Fácánok (francia), 
18.30 Építs házat, ül-
tess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 21.25 
Talkshow, 22.20 A pofon 
(amer.), 23.05 Miss Mar-
ple (angol), 0.40 Fácánok 
(francia)
Pozsony 2
11.10 Tudományos maga-
zin,  12.45 Farmereknek, 
13.10 A kölcsönkapott 
bolygó, 14.00 Folklór-
fesztivál,  17.45 Labdarú-
gás,  20.05 Atlétika,  23.00 
Trabanttal  Ausztráliából 
Ázsiába

Markíza tv 
6.55 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 9.50 Kenku-
ru Jack (amer.), 11.35 Két 
hét múlva örökké (amer.), 
13.40 Úgy csókolsz, mint 
az ördög (cseh), 16.15 Lar-
ry Crowne (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Kellékfeleség 
(amer.), 23.05 Pompeje 
(amer.), 1.10 Kellékfeleség 
(amer.)
JOJ TV
5.50 Mesék, 10.40 Visz-
lát, nagyi!, 12.50 MacGy-
ver (amer.), 14.50 Cloud 
9 (amer.), 16.50 Vadmacs-
kák (amer.), 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Vaddisznók (amer.), 22.45 
Stanfordi börtönkísérlet 
(amer.), 1.30 A Földközi-
tengeren

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 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
8.35 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.40 Több, mint 
testőr (amer.), 12.50 Éj-
jel-nappal szülők (amer.), 
13.20 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.25 Doktor 
House (amer.), 15.30 Pie-
done Egyiptomban (olasz), 
18.00 Tények, 18.55 Croo-
dék (amer.), 20.55 Kellék-
feleség (amer.), 23.25 Ví-
kend (magyar)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.40 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.10 
Szívek doktora (amer.), 14.05 
Cooby Doo (amer.), 15.45 
Őrület, mi van kint! (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Cobra 
11 (német), 20.00 A hobbit 
(amer.), 22.50 Red Tails

RTL II
11.35 Az utolsó csavar 
(amer.), 13.45 Segítség, 
bajban vagyok!, 18.45 Há-
rom nap a halálig (amer.), 
21.00 Rumnapló (amer.), 
23.15 A (sz)ex az oka mind-
ennek (amer.)

M2
12.40 A k iscsacsi kaland-
jai , 13.20 A város hősei , 
14.10 A k is sárkány ka-
landjai , 14.50 Galamb-
begy, 16.15 Dr. Plüssi , 
16.40 Micimackó, 17.50 
Vampir ina , 18.15 Egy év 
Hoppifalván, 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.10 
Lapzár ta (amer.), 23.45 
Mit gondolsz , k i vagy?, 
0.30 Europe in Concer t 

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 Univerzum, 
14.10 Tárlatvezetés Por-
tugáliában, 14.40 Rex 
Rómában (német-olasz), 
15.40 Tavaszi szoná-
ta (magyar), 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Brown atya 
(angol), 19.30 Fér jek és 
feleségek (amer.), 21.25 
A második anya (brazil), 
23.20 Har ry Brown (an-
gol)

Duna World
11.25 A szélhámosnő 
(magyar), 13.20 Nagyok, 
13.50 A mindenség sze -
relmese, 14.45 Új idők 
új dalai , 15.20 Balatoni 
nyár, 18.55 Öt kont inens, 
19.25 Szerelmes föld rajz , 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Idegen pályán, 
22.35 Hogy volt?

Pozsony 1
11.20 Sz lová k ia  képek-
ben ,  12 .10 P rága vá ros 
bű nös embere i  (cseh), 
14.35 Reggel i  Ti f fa ny ná l 
(a mer.) ,  16.35 A ra ny-
idők ,  17.45 Menjü n k a 
ke r tbe!,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Tű z f öld (ola sz), 
22 .10 Tű z f öld 2 (ola sz), 
23.55 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
10.25 Az elveszet t v i lá-
gok, 12.55 Színészlegen-
dák, 14.10 Folk lór fesz-
t ivál , 18.30 Est i mese, 
19.30 Atlét ika , 22.05 A 
t itokzatos vonat (amer-ja-
pán.), 23.50 Hírek

Markíza tv
7.50 Scooby-Doo (amer.), 
9.15 Belevaló papapót-
ló (amer.), 11.15 Ňuchač 
(ukrán), 13.30 Lara Croft 
(amer.), 15.50 Hűtlenség 
szlovák módra (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 John 
Wick (amer.), 22.35 Tűz-
gömb (amer.)
JOJ TV
6.35 Gumimacik, 9.00 
Szünidő (szlovák), 10.00 
A bátyámnak remek öccse 
van (cseh), 12.10 Iron Man 
(amer.), 14.50 Faterok 
motoron (amer.), 16.50 A 
nyaraló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Sport, 20.35 
James Bond: Quantum 
of Solace (amer.), 23.00 
Gangster KA (amer.), 
1.10 Vágyaim netovábbja 
(amer.)

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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 Feri-
ha (török), 18.00 Tények, 
19.00 A hegyi doktor újra 
rendel (német), 20.00 Pénzt 
vagy éveket!, 21.25 Extrém 
Activity, 22.50 Az idegen 
2 (amer.), 1.20 Overnight 
(magyar-német)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.30 Fókusz, 14.00 Éjjel-
nappal Budapest, 15.20 
Szulejmán (török), 16.30 
Story Extra, 16.55 A szere-
tet útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.40 
Barátok közt, 20.20 Éjjel-
nappal Budapest, 21.30 Dr. 
Csont (amer.), 22.30 A spe-
cialista (amer.)

RTL II
11.50 Oltári csajok (amer.), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú ár-
nyékában, 14.45 Showder 
Klub, 16.20 Oltári csajok 
(magyar), 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 23.00 Mada-
gaszkár pingvinjei (amer.)

M2
11.50 Fabulák, 12.55 Nils 
Holgersson csodálatos uta-
zása a vadludakkal, 15.10 
Maja, a méhecske, 16.35 
Lexi és Lotti, 18.00 Mile 
a jövőből, 19.10 Lexi és 
Lotti, 20.15 Ki ez a lány? 
(amer.), 21.05 Holnap tali 
(magyar), 21.30 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.45 
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.15 
Bolygónk, a Föld, 15.15 
A múlt árnyékában (szlo -
vák), 16.15 Erdészház Fal-
kenauban (német), 17.10 
A hegyi doktor (német), 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Tommy és Tuppen-
ce for ró nyomon (amer.), 
21.25 Kár tyavár (amer.), 
22.30 NCIS (amer.), 23.20 
Fábry

Duna World
11.15 Rokonok (magyar), 
13.00 Híradó, 13.15 Roma 
magazin, 14.20 Család-ba-
rát, 15.20 Balatoni nyár, 
17.20 Balatoni utazás, 
18.00 Gasztroangyal, 18.55 
Budapest természeti ér té-
kei, 19.25 Hazajáró, 20.00 
Mosolytár, 21.35 Honfog-
laló, 22.25 Hacktion (ma-
gyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.05 
Menjünk a kertbe!, 14.35 
A holnapi újságok, 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.50 
Egy lépés a mennyország, 
17.50 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 A riói férfi (francia), 
22.20 A különleges ügyosz-
tály (szlovák), 23.20 Halha-
tatlanok (amer.)

Pozsony 2
12.30 Kerékpározás, 13.55 
Japán ismeretlen csodái, 
15.30 A természet ritka-
ságai, 16.20 Tesztmaga-
zin, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 21.05 Madarak 
(amer.), 23.00 Talkshow 

Markíza 
11.55 NCIS (amer.), 13.55 
Cobra 11 (német), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
17.25 Reflex, 17.55 Csalá-
di történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Pixel (amer.), 22.35 
Halálos fegyver (amer.), 
0.30 NCIS (amer.)
JOJ TV
9.35 Főzzünk!, 11.10 Castle 
(amer.), 12.15 Csillag szü-
letik, 13.50 Szellemekkel 
suttogó (amer.), 14.50 Tár-
gyalóterem, 17.00 Híradó, 
17.30 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 23.00 Szel-
lemekkel suttogó (amer.)

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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, 
22.50 NCIS (amer.), 23.50 A 
szökés (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
14.00 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.20 Szulejmán (tö-
rök), 16.30 Story Extra, 
16.55 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.30 Szemfény-
vesztők (magyar), 23.55 
CSI: Miami helyszínelők 
(amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.20 Showder Klub, 
23.00 A Madagaszkár ping-
vinjei (amer.)

M2
12.55 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadludak-
kal, 14.45 Tesz-vesz város, 
15.10 Maja, a méhecske, 
17.00 Loopdidoo, 17.35 Dr. 
Plüssi, 18.00 Miles a jö-
vőből, 19.10 Lexi és Lotti, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.05 Holnap tali (magyar), 
21.30 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 0.20 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 15.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
16.15 Erdészház Falkenau-
ban (német), 17.10 A hegyi 
doktor (német), 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Önök kér-
ték, 21.25 A kalandor és a 
lady (angol), 22.20 Laura rej-
télyei (amer.), 23.10 A Bagi 
Nacsa Show, 0.10 Ridikül

Duna World
11.35 Nők apróban (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.20 Család-
barát, 15.20 Balatoni nyár, 
17.55 Gasztroangyal, 18.50 
Budapest természeti érté-
kei, 19.25 Hazajáró, 20.00 
Banán, pumpa, kurbli, 21.35 
Honfoglaló, 22.25 Hacktion 
(magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A holnapi újságok, 16.50 
Egy lépés a mennyország, 
17.45 A párbaj, 18.20 Öten 
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Csendőrtörténetek (cseh), 
21.55 Cain kapitány (amer.), 
22.50 Cain kapitány (amer.)

Pozsony 2
15.00 Ilyenek voltunk, 16.20 
Tesztmagazin, 16.30 Tudo-
mányos magazin, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 Ri-
válisok, 22.00 Nyári mozi, 
23.35 Őrangyalok

Markíza tv
9.45 Két és fél férfi, 11.55 
NCIS (amer.), 13.50 Cobra 
11 (német), 14.55 Jószom-
szédi 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, 
0.05 NCIS (amer.), 1.55 Fe-
leségcsere

JOJ TV
11.10 Castle (amer.), 12.15 
Csillag születik, 13.50 Szelle-
mekkel suttogó (amer.), 14.50 
Tárgyalóterem, 17.00 Hírek, 
17.40 Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 
Tomorrowland (amer.), 23.15 
Szellemekkel suttogó, 0.15 
Snapped (amer.)

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julieta 
(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 A 
kaptár (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
14.00 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.20 Szulejmán (tö-
rök), 16.30 Story Extra, 
16.55 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.30 Privát ko-
pók (kanadai), 22.30 Szu-
lejmán (török), 0.10 CSI: 
Miami helyszínelők (amer.)

 RTL II
11.50 Oltári csajok, 12.50 Se-
gítség, bajban vagyok!, 14.45 
Showder Klub, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 23.00 A Ma-
dagaszkár pingvinjei (amer.), 
23.30 Új csaj (amer.)

 M2
12.55 Nils Holgersson csodá-
latos utazása a vadludakkal, 
14.20 A bűvös körhinta, 14.45 
Tesz-vesz város, 15.10 Maja, 
a méhecske, 16.00 Gyerek-
versek, 18.00 Miles a jövőből, 
18.55 Leo, az ifjú vadőr, 19.10 
Lexi és Lotti, 20.15 Ki ez a 
lány? (amer.), 21.05 Holnap tali 
(magyar), 21.30 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Zor-
ro (kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.15 
Bolygónk, a Föld, 15.15 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
16.15 Erdészház Falkenau-
ban (német) 17.10 A hegyi 
doktor (német), 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.30 Honfogla-
ló, 20.35 Cranford (angol), 
21.40 Doctor Foster (angol), 
22.40 Egynyári kaland (ma-
gyar)

Duna World
11.40 Nők apróban (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
műsorok, 14.20 Család-
barát, 15.20 Balatoni nyár, 
17.20 Minden, ami magyar, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Budapest természeti ér-
tékei, 20.00 Nevetni kell, 
ennyi az egész, 21.35 Hon-
foglaló, 22.30 Hacktion 
(magyar), 23.55 Mindenki 
Akadémiája

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A holnapi újságok, 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.50 
Egy lépés a mennyország, 
17.50 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Titkok könyvtára (német), 
22.25 Gyilkosságok (né-
met), 0.00 Dempsey és Ma-
kepeace, 0.45 Titkok könyv-
tára (német)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.05 
Riválisok, 15.55 Srí Lan-
ka, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 22.00 Nyári mozi-

Markíza tv
10.05 Két és fél férf i, 
11.55 NCIS (amer.), 13.50 
Cobra 11 (német), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi tör ténetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Családi tör té-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
A mostoha (amer.), 22.35 
Ňuchač (ukrán), 1.00 NCIS 
(amer.)

JOJ TV
9.35 Főzzünk!, 11.10 Castle 
(amer.), 12.15 Csillag szüle-
tik, 13.50 Szellemekkel sut-
togó (amer.), 14.50 Tárgya-
lóterem, 17.00 Híradó, 17.30 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
Szünidő (szlovák), 21.55 Áll 
az alku!, 23.00 Szellemek-
kel suttogó (amer.), 23.45 
Snaped (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.). 14.40 Julieta 
(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!, 
14.00 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 15.20 Szulejmán 
(török), 16.30 Story extra, 
16.55 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.30 Doktor 
Murphy (amer.), 22.30 
Castle, 0.00 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.)

RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.20 A gyanú árnyé-
kában, 19.20 Showder Klub, 
23.00 A Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 23.30 Új csaj 
(amer.)

M2
12.55 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadlu-
dakkal, 14.00 Buckó, 15.10 
Maja, a méhecske, 16.00 
Gyerekversek, 17.35 Dr. 
Plüssi, 18.00 Miles a jö-
vőből, 19.10 Lexi és Lotti, 
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 Oliver: Olasz 
kaják, 13.10 Honfoglaló, 
15.00 A múlt árnyékában 
(szlovák), 16.00 Erdész-
ház Falkenauban (német), 
17.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Tóth János (magyar), 21.00 
A keresztapus (amer.-an-
gol), 22.45 A Bagi Nacsa 
Show, 23.45 Ridikül 

Duna World
11.35 Ivan Iljics halála (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 14.20 
Család-barát, 15.20 Balato-
ni nyár, 17.20 Minden, ami 
magyar, 18.55 Budapest 
természeti ér tékei, 19.30 
Hazajáró, 20.00 Nem csak 
a 20 éveseké a világ, 21.35 
Honfoglaló, 22.25 Hackti-
on (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13.55 
Menjünk a ker tbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 
A világ madár távlatból, 
16.50 Egy lépés a menny-
ország, 17.50 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Nővérek (né-
met), 22.15 Orvos mellék-
hatásokkal (német), 23.45 
Dempsey és Makepeace 
(angol) 

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.05 
Alpesi tavak, 16.20 Teszt-
magazin, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 21.00 Miros-
lav Válek, 23.45 Őrangya-
lok

Markíza tv
11.55 NCIS (amer.), 13.50 
Cobra 11 (német), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 Ref-
lex, 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni, 22.40 Családi történe-
tek, 23.40 NCIS (amer.), 1.35 
Jó tudni

JOJ TV
11.10 Castle (amer.) , 
12.15 Csil lag születik, 
13.50 Szellemekkel sut-
togó (amer.) ,  14.50 Tár-
gyalóterem, 17.30 Főzd 
le anyámat!,  19.00 K r imi , 
19.30 Hí radó, 20.35  In-
kognitó,  22.00 Talkshow, 
23.00 Szellemekkel sutto-
gó (amer.)

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julieta 
(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 A 
burok (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
14.00 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 Éj-
jel-nappal Budapest, 21.35 
Charlie angyalai 2 (amer.), 
0.10 District (amer.)

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

M2
12.55 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadlu-
dakkal, 13.20 Rozsdalovag, 
14.20 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 Oliver: Olasz 
kaják, 13.20 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 Zuhanás a szerelem-
be (amer.), 22.15 Srác a 
biciklivel (francia), 23.50 
Fábry

Duna World
11.25 Kristóf, a magánzó 
(magyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.20 Család-barát, 
15.20 Balatoni nyár, 17.20 
Minden, ami magyar, 18.00 
Gasztroangyal, 18.50 Bu-
dapest természeti ér tékei, 
19.30 Hazajáró, 20.00 Már 
egyszer tetszett!, 21.35 
Honfoglaló, 22.30 Hackti-
on (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A holnapi újságok, 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.50 
Egy lépés a mennyország, 
19.00 Híradó, 20.30 Mit 
tudom én, 21.55 Úttalan 
utakon, 22.30 James Bond 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.20 
Elveszett generáció, 18.30 
Esti mese, 19.50 Híradó, 
21.20 A katona (francia), 
23.35 Éjszaka a levéltárban

Markíza 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 Csa-
ládi tör ténetek, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Asszonybeszéd 
(cseh), 23.15 Személyazo -
nossági igazolvány (cseh)
JOJ TV
10.45 Castle (amer.), 
11.40 Csillag születik, 
15.50 Tárgyalótaaerem, 
17.30 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, amit 
szeretek, 22.45 Terminá-
tor (amer.)
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S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus 11-én Zsuzsanna, Tiborc
augusztus 12-én Klára
augusztus 13-án Ipoly
augusztus 14-én Marcell
augusztus 15-én Mária
augusztus  16-án Ábrahám
augusztus  17-én  Jácint
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Túrós-gyümölcsös süti
Hozzávalók:

3 tojásból sütött olajos pis-
kóta
50 dkg túró
2, 5 dl 30%-os tejszín
2 dl víz
2 dkg zselatin
porcukor (ízlés szerint)
1 citrom reszelt héja
2 csomag vaníliás cukor
gyümölcsök vegyesen (mál-
na, ribizli, meggy, körte)
1 csomag tortazselé (olyan, 

Elkészítése:
A piskótát egy magasabb falú 
tepsiben (kb. 22x37 cm mére-
tű) megsütjük, rácsra borítva 
kihűtjük.
A tepsit elmossuk, aljára sütő-
papírt vágunk, a kihűlt piskóta-
lapot belehelyezzük.
A túrót krumplinyomóval át-
törjük, hozzáadjuk a porcuk-
rot, citromhéjat és a cukrokat, 

majd alaposan kikeverjük.
A zselatint felfőzzük és szin-
tén hozzádolgozzuk a túró-
krémhez.
A tejszínt felverjük, óvatosan 
beleforgatjuk a túróba, majd 
a piskóta tetejére öntjük, elsi-
mítjuk, hűtőbe tesszük, amíg 
kicsit megdermed. Pár óra 
múlva szeletelhető.

Elkészítése:
A karfiolt rózsáira szedjük és megmossuk, a répát nagyobb 
hasábokra vágjuk. Feltesszük főni vegetás vízben és hagyjuk 
kicsit megpuhulni (ne főzzük sokáig).
Eközben a zacskós rizst sós vízben megfőzzük. A fokhagy-
mát pici sóval, borssal, vegetával összetörjük. Egy jénai tálat 
kivajazunk és megszórunk prézlivel. A megfőtt rizst az ösz-
szetört fokhagyma felével és fél evőkanálnyi Rámával össze-
forgatunk és félretesszük. A karfiolokat és a répát kivesszük 
a vízből.
A tejszínt a reszelt sajt felével és 2 tojással összekeverjük, a 
maradék fokhagymát is hozzáadjuk, picit tehetünk hozzá a 
karfiol főzőlevéből is és ízesítjük sóval, borssal, Vegetával, 
petrezselyemmel. A rizs 2/3-át a jénai aljára simítjuk, majd 
ráhelyezzük a karfiolt és a répát, ráöntjük a tejszínes öntetet, 
majd a rizs másik felével beborítjuk.
Egy paradicsomot felkarikázunk, ízlésesen ráhelyezzük a te-
tejére, végül a maradék sajtot összeforgatjuk egy kis prézlivel 
és rászórjuk. 190 C fokos sütőben pirosra sütjük.

Hozzávalók:
1 nagy fej karfiol
2 db 120  g-os zacs-
kós rizs
5 dl főzőtejszín 
(20%-os )
25 dkg reszelt sajt
2 db tojás
3-4 gerezd fokhagy-
ma
1 db nagy sárgarépa
1 db paradicsom
petrezselyem
margarin a kenéshez és a rizshez

prézli
só, bors, Vegeta

Sajtos fokhagymás
rakott karfiol

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

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  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

Gútára
sebészeti, 

vagy
általános

nővért
keresünk!

Tel.: 0907 163 386

Aplico Plus
Komárom

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

Munka utca 25.
Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

bérelhető 

irodák a

irodaházban
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KOMÁRNO

sikeres
partnerek  

egy helyen!

0918 77 67 33

* Eladó megkímélt állapot
ban levő Opel Corsa sze
mélygépkocsi (új motor, 16 
szelepes, Eystronik automata 
sebességváltó – autószerelőtől) 
112 000 km-el. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0915 063 190.
* Vennék Komárom zöld
övezetében családi házat, kis 
kerttel. Tel.: 0908 768 128

Horgászok
jubileuma

aminek az elkészítéséhez 2, 5 
dl víz kell)

Mint arról lapunk múlt heti 
számában beszámoltunk, a 
Szlovák Horgászszövetség 
gútai szervezete fennállásá
nak félévszázados jubileu
mát ünnepelte.
Ez alkalomból a hagyomá-
nyos Antal Sándor Emlékver-
senyen kívül a horgászházban 
ünnepélyes keretek között sor 
került annak az emléktáblának 
a leleplezésére, amelyre az öt 
évtized valamennyi szerveze-
ti elnökének, illetve az első 
elnökség tagjainak a nevét 
feljegyezték. Az emléktáblát 
Tóth Iván és Német Béla kő-
faragók készítették, az első 
elnök, Fűri István arcképének 
domborműve Domján Dušán 
művészi munkáját dicséri. 
Mindhárman munkájukkal 
(Domján úr teljes mértékben) 
járultak hozzá az emléktábla 
elkészítéséhez.
Itt jegyezzük meg, hogy be-
fejeződött a dögösi munkagö-
dörből a halmentés és mintegy 
35 mázsányi pontyot, harcsát 
és amúrt – több kapitális, 10 
kg-on felüli – telepítettek át 
a Kis-Duna holtágába, majd 
speciális munkagéppel meg-
tisztították a rencétől a gödör 
medrét.

Gútán: a gútai Balogh Bence és Telekes Hajnalka, a 
gútai Bagita Imre és Kürti Zsuzsanna, a vágsellyei-ve-
csei Pál Gabriel mérnök PhD. és Mičeková Dominika.

Komáromban született: a párkányi Puplics Fé-
lix és Horník Hana, a komáromi Vojtík Szofia, 
Duc Dovan Marcel, Sánta Judit, Kalocsányi Dáni-
el és Szeif Hanna Erika, a bátorkeszi Árpás Rozina, 
a pati Řádová Lilianna, a gelléri Végh Luca, a gadóci 
Riečičiar Richard, az örsújfalui Várady Zoé Janka, a 
szentpéteri Csonka Trisztán, az ímelyi Árvai Izabella, 
az újgyallai Vörös Michal és a gútai Takács Márk.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komá-
romi Takács Edit (69 éves), Hutter Mária (55 éves), Božik 
Imrich mérnök (75 éves), Šišolinová Oľga (81 éves), Em-
mer Erzsébet (72 éves), Kiss Erzsébet (72 éves), Demin-
gerová Anna (56 éves), a gútai Molnár Rozália (62 éves), 
Peceková Monika (43 éves), Kiss Csilla (42 éves) és Tóth 
István (74 éves), a marcelházai Polovicz Ilona (78 éves), a 
búcsi Bathó Irén (74 éves), a bátorkeszi Barczi Mária (76 
éves), a szentpéteri id. Kelko László (74 éves), az ógyallai 
Cserge László (67 éves), a csallóközaranyosi Csóka Lász-
ló (80 éves), a dunamocsi Kele Géza (83 éves), a nemesó-
csai Kalmár Terézia (77 éves), a bogyai Zsoldos Kálmán 
(74 éves) és a naszvadi Kiss Ferenc (78 éves).

Emléküket megőrizzük!

Pedikúra – pedikűr 
Telefon: 0908 761 373
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LABDARÚGÁS KAJAK 
– KENUII. liga * A KFC újabb bravúrja a hazai pályán

A VII. liga sorsolása

KFC Komárom – Pozsonyligetfalu 2:0 (1:)
Slávik – Popovič, Antálek, Ondruš, Šurnovský – Domonkos, 
Zemko, Matič – Mikeš (82′ Szikonya), Duda (74′ Luzin), Nurko-
vič (88′ Fronc) felállításban lépett pályára a komáromi csapat.

Nők II. ligájának sorsolása
1. forduló: augusztus 26-án, 10 órakor TJ Kopcsány (Kopčany) – KFC Komárom
2. forduló: szeptember 2-án, 10 órakor KFC Komárom – FC Cseke (Čaka)
3. forduló: szeptember 9-én, 10 órakor ŠK Szentgyörgy (Svätý Jur) – KFC Komárom
4. forduló: szeptember 16-án, 10 órakor FC Pozsonyligetfalu – KFC Komárom
5. forduló: szeptember 23-án, 10 órakor KFC Komárom – FC Union Érsekújvár
6. forduló: szeptember 30-án, 10 órakor FK Slovan Duslo Vágsellye – KFC Komárom
7. forduló: október 14-én, 10 órakor KFC Komárom –   FC Spartak Nagyszombat
8. forduló: október 21-én, 10 órakor OFK Dénesdtorcsmisérd (Dunajská Lužná) – KFC Komárom
9. forduló: október 28-án, 10 órakor KFC Komárom – FK Pozsonyhidegkút (Dúbravka)

 1. forduló * augusztus 19-én, 17 órakor
 Bogyarét – Lakszakállas * Bogya – Tany
 2. forduló * augusztus 26-án, 17 órakor
 Lakszakállas – Tany * Bogyarét – Bogya
 3. forduló * szeptember 2-án, 16 órakor
 Bogya – Lakszakállas * Tany – Bogyarét/
 4. forduló * szeptember 9-én, 16 órakor
 Lakszakállas – Bogyarét * Tany – Bogya
 5. forduló * szeptember 16-án, 15.30-kor
 Tany – Lakszakállas * Bogya -Bogyarét
 6. forduló * szeptember 23-án, 15.30-kor
 Lakszakállas – Bogya * Bogyarét – Tany
 7. forduló * szeptember 30-án, 15.30-kor
 Bogyarét – Lakszakállas – Bogya – Tany
 8. forduló * Október 7-én, 14.30-kor
 Lakszakállas – Tany * Bogyarét – Bogya
 9. forduló * október 14-én, 14.30-kor
 Bogya – Lakszakállas * Tany – Bogyarét
10. forduló * október 21-én, 14 órakor
 Lakszakállas – Bogyarét * Tany – Bogya
11. forduló * október 28-án, 14 órakor
 Tany – Lakszakállas * Bogya – Bogyaért
12. forduló * novembeer 4-én, 13.30-kor
 Lakszakállas – Bogya * Bogyarét – Tany

Joggal vidámak a KFC női focicsapatának csinos tagjai, hiszen már tudják, hogy indul-
hatnak az országos II. liga bajnoki idényében, ráadásul a felkészítő találkozó, Mosonma-
gyaróvár – KFC 0:3-mas győzelmet hozott. Igaz, a ligatalálkozók előtt még két komoly 
felkészülési mérkőzést is játszanak, augusztus 12-én Győrben, 16-án Gyirmóton. Felvé-
telünkön a csapat és segítői láthatók: Kapusok (fekvők) Hatyina Zsófia, Tamáš Henrietta, 
mezőny (álló sor balról): Nagy Jenő, Pauer Tünde, Pajor Karmen, Nagy Chiara, Győri 
Bianka, id. Nagy Jenő, Csicsó Andrea, Nagy Laura, Beke Réka, Czibor Kinga, térdelők: 
Balázs Aranka, Kurcz Anna, Patócs Dorina, Gaál Csenge, Németh Vivien, Kurcz Mária 
és Angyal Enikő.

Nem lesz probléma a ko-
máromi evezősöknél az 
utánpótlással, hiszen az 
apróságok korcsoport-
ban vízre szállt a nyolc-
éves Buga Ian is. Három 
hónapon át tartó lelkiis-
meretes edzés után má-
sodszor rajtolt versenyen 
a fiatal reménység, aki 
ezúttal bronzérmes lett.

Karol Scholtz felvétele

Komoly párharcra készültek 
a komáromiak a nagy rivális 
Pozsonyligetfalu ellen. Habár 
focimeccseken megszokott a 
szurkolói csoportok közti fe-
szültség, okozott néhány szo-
morú és érthetetlen pillanatot, 
hogy a ligetfalui szurkolók 
magyargyalázó rigmusai után 
magyarul is megszólalt né-
hány pozsonyi drukker. A já-
ték alaphangulatát már a mér-
kőzés elején megadta Duda, 
aki rögtön a kezdés után az 
ellenfél kapujára tört, és csak a 
szerencse mentette meg a po-
zsonyiakat attól, hogy egyből 
hátrányba kerüljenek.
A komáromiak továbbra is 
szép, összehangolt játékot 

mutattak, megmozdulásaikat 
végig kitartó taps követte a 
mérkőzés során. Samir Nurko-
vič egy szép fejesgóllal már a 
19. percben megszerezte a ve-
zetést a hazaiaknak. Érdemes 
külön kiemelni Erik Mikeš já-
tékát, akit Samuel Ďurek csak 
durva szabálytalanság árán 
tudott leszerelni. A játékveze-
tő ezúttal nem gondolkozott, 
azonnal piros lapot mutatott 
fel a pozsonyligetfalui játé-
kosnak.
A második félidő is jó iramban 
indult, Nurkovič pedig három 
perc elteltével növelte a ko-
máromi gólok számát. Az em-
berhátrányban játszó Ligetfalu 
igyekezett többet támadni, így 

Sláviknak több alkalma is volt 
megmutatni magát a kapuban. 
A második gól után érezhetően 
visszavették a tempót a hazai-
ak és az előny növelése helyett 
inkább az eredmény megtartá-

sára helyezték a hangsúlyt. 
A játék azonban így sem vált 
unalmassá, a lila-fehérek több 
bravúros cselt is bemutattak, 
mely – a tapsból ítélve – el-
nyerte a közönség tetszését is.

IV. liga * 1. forduló
Tavarnok – Gúta 3:1 (1:0) A 
vendéglátók folyamatosan irá-
nyították a találkozó menetét, 
a 12. percben pedig megsze-
rezték a vezetést. Az első gútai 
gólhelyzetet Oláh dolgozta ki, 
aki viszont a kapufát találta el. 
A második félidőben, a találko-
zó 48. percében a tavarnokiak 
büntetőből növelték előnyüket, 
majd a 66. percben Kókai javí-
tott a gútaiak helyzetét, de a 72. 
percben a vendéglátók bizonyí-
tották fölényüket. * Garamko-
vácsi – Marcelháza 2:3 (2:1) 
Az első félidőben a két tizenha-
tos között röpködött a labda, a 
kovácsiak a 27. percben bünte-
tőből jutottak vezetéshez és már 
2:1-re vezettek, amikor a 44. 
percben a vendégek is szóhoz 
jutottak. A második játékrész-
ben fordult a kocka, az össze-
zavarodott hazaiak öngólt rúg-
tak, majd a 80. percben Kajtár 

gólja döntötte el a három pont 
sorsát * Ímely – Nagysurány 
3:1 (0:1) Rosszul kezdődött a 
találkozó a hazai csapat szá-
mára, amely a 13. percben gólt 
kapott és a csorbát az első 45. 
percig nem tudta kiküszöbölni. 

A második játékrészben vál-
tozott a helyzet, a 43. percben 
Gramrelidze egyenlített, a 72. 
percben Straňák vezetéshez 
juttatta csapatát, a 90. percben 
pedig Boros örvendeztette meg 
góljával a hazai szurkolótábort.

V. liga * 1. forduló
Ógyalla – Zsitvabesenyő 3:1 
(1:1) A két csapat az első játék-
részben azonos szintű játékot 
mutatott be, a második félidő-
ben viszont a gyallaiak lettek 
aktívabbak. Mesterhármast lőtt 
Gelle (15., 56. és 80. percben)* 
Gyarak – Perbete 5:0 (1:0) 
Katasztrofálisan széteső játékot 
mutattak be a perbeteiek * Szal-
ka – Nagykeszi 1:1 (1:1) Inczédi 
a 33. percben válaszolt a szal-
kaiak góljára. Kiegyensúlyozott 
játéknak örülhettek a szurkolók 
* Udvard – Naszvad 3:0 (3:0) 
A hazai csapat hatalmas irammal 
kezdte a találkozót és három gól-
lal is bebiztosította győzelmét. 
A naszvadiak későn kezdték a 

hajrát, s minden igyekezetük 
ellenére még becsületgólt sem 
sikerült kiharcolniuk * Hetény 
– Ekel 2:4 (1:2) Fortuna isten-
asszony ezúttal nem kedvezett 
a hazai csapatnak, amely már a 
találkozó elején nem érvényesí-
tett egy büntetőt. Ráadásul azzal 
egyenlíteni tudtak volna, mert az 
1. percben Rigó beletalált a há-
lójukba. A pechsorozat az egész 
találkozón végigkísérte őket. A 9. 
percben Marikovec egyenlített, 
ám a 45. percben öngólt rúgtak. A 
második játékrészben, a 49. perc-
ben Mészáros, majd az 58. perc-
ben Szilágyi növelte a vendégek 
előnyét, amire csak a 90. percben 
Csintalan tudott válaszolni.

VI. liga * 1. forduló
Búcs – Újgyalla 0:1 (0:0) Az 
eredmény ellenére mindvégig 
harcias, támadó szellemű játék 
folyt a pályán, végül Szabó a 
68. percben a vendégek javára 
döntötte el a találkozót * Bajcs – 
Keszegfalva 8:1 (5:0) Nem tud 
talpra állni a keszegfalvai gárda, 
amely ezúttal Zácsik számára 
hat gól belövését (3., 10., 34., 59. 
és 69. perc) tette lehetővé, majd 
Kolompár (23.) és Paluska (66.) 
is megrezegtette a keszegfalvai 
hálót. A vendégek becsületgólját 
az 53. percben Budai szerezte * 
Csallóközaranyos – Nemesó-
csa 4:2 (3:0) Későn kapcsoltak 
nagyobb sebességre a vendégek. 
A 3. percben Berecz, majd a 12. 
és 24. percben Lelkes juttatta 
a hazaiakat vezetéshez. A 61. 
percben Ferenczi, a 72. percben 
Csizmadia volt eredményes, de 
a gólok sorozatát a 82. percben 
Lelkes fejezte be * Szilos – Bá-
torkeszi 6:0 (3:0) Edzőmérkő-
zést játszott a hazai csapat, har-
matgyenge ellenféllel. Góllövők: 
Kosztolányi 3, Untermayer 2 és 

Gere * Pat – Vágfüzes/Kava 
4:3 (1:0) A 16. percben Židek 
szerezte a hazaiak első gólját, az 
55. és 58. percben Lelovič átvet-
te a vezetést, mire Szakál a 66., 
78. és 90. percben mesterhár-
massal válaszolt * Dunamocs – 
Ifjúságfalva 5:0 (1:0) Alaposan 
leiskolázta a bajnokság újoncát 
a hazai csapat. Góllövők: Bábi 
(16. perc), Kováč (48.), Horák 
(74.), Pálik (80.) és Bóna (89.) 
* Dunaradvány/Marcelháza B 
– Örsújfalu 3:0 (3:0) Varga 10., 
Balogh 13. és Juhász 28. percben 
rúgott góljával az első félidőben 
megszületett a találkozó vég-
eredménye * Izsa – Csicsó 19:1 
(8:0) A 63. percben Balázs be-
rúgta a vendégek becsületgólját. 
Előtte a hazaiak tündököltek: Si-
mon (8., 22., 33., 48., 68. és 75. 
perc), Pásztor ( 21., 35., 44., és 
79. perc), Konc (6. és 29. perc), 
Smolka (46. és 59. perc), Šusík 
(51.), Markusek (61.) Rovács 
(71)., Forró (88.) és Procházka 
(89. perc) talált a vendégek há-
lójába.

U 19-esek V. ligája – keleti csoport
Óbars – Naszvad 4:2 (3:0) 
góllövő: Lakatos 2 * Nagyöl-
ved – Ekel 1:4 (0:1) góllö-
vők: Kádár 2, Kiss 2 * Bel-
legszencse – Szentpéter 0:5 

(0:3) góllövők: Banda 3, 
Varga és Lakatos* Ógyalla 
– Kolta 7:2 (2:1) Góllövők: 
Pa, Ďuráč 3, Kliman 2, Mu-
rárik 2. 

A múlt hét végén rendezték 
meg Somorján a Samaria 
Cup és a V. Gális emlékver-
seny idei futamát. A verse-
nyen 22 sportklub 392 ver-
senyzője rajtolt. 
2000 m:
K1 14 éves fiúk ...2. Doktorík 
Jakub, ... 14. Németh Domi-
nik * K1 14 éves lányok ...2. 
Bugár Réka, ...11. Tóth Anita 
* K1 13 éves fiúk 1. Tóth Ľu-
dovít, 2. Doktorík Dominik, 
3. Farkaš Tomáš...7. Zrnek 
Jakub. 
K1, 13 éves lányok... 7. Kovács 
Viktória * C1 14 éves fiúk: ..2. 
Léránt Lukas, 3. Sýkora Adam 
Anton, 4. Slávik Sebastián 
Igor, 5. Ott Jakab * K1, 12 éves 
fiúk: 1. Grolmus Lukáš, ...12. 
Ikréni Márk, ...16. Nagy Do-

minik, 17. Podleisek Dávid,  
...22. Zauko Viktor * K1, 12 

éves lányok: ...6. Tóth Tamara 
* K1, 11 éves fiúk: 1. Marsal 
Máté, ...5. Bugár Marek, ...11. 
Téglás Márió, ...17. Szenczi 
László, ...19. Olegra Kolo-
man Daniel. * K1, 11 éves 
lányok: ...5. Szenczi Natália, 
...13. Ptáčková Eliška * K1, 
10 éves fiúk: ...4. Tóth Mi
chal, ...6. Demáček Samuel, 7. 
Kovács Attila, ...12. Hozlinger 
Michael Daniel, 13. Kelemen 
Noel Thomas, 14. Švec Bá-
lint, ...19. Buga Nathan * K1 
10 éves lányok: ...2. Zrneko-
vá Michaela, 3. Demáčeková 
Lucia * K1, 9 éves lányok: 4. 
Kertész Réka, 5. Markovičová 
Diana, 7. Maceková Johana * 
K1, kadétok: ...2. Schrimpel 
Peter, ...6. Bóna Szilárd.
200 m:
K1, kadétlányok: 1. Koczkás 
Eszter * K1, juniorok: ...3. Uj-
vári Marko, ...5. Konečný Ke-
vin, 6. Karika Benedek * K1, 

veteránok: ...2. Zirkelbach 
Gabriel, 3. Németh Ľudovít 
és Ďurčo Marek, 4. Bukovs-
ky Tibor * K2, Veterán nők : 
...1. Fiedlerová Zuzana és Ma-
túšová Erika * Veteránok K2: 
Blažek Martin – Zirkelbach 
Gabriel, 4. Bukovsky Tibor – 
Ďurčo Marek * C2, férfiak: 1. 
Banai Tóth István, Sýkora Sa-
muel Daniel, * K2, 13-14 éves 
lányok: 1. Bugár Réka – Sido-
vá Bianka.

A II. liga 4. bajnoki találko-
zóján augusztus 11-én, Má-
riatölgyesen (Dubnica) lép 
pályára a KFC Komárom 
csapata. Hazai pályán au-
gusztus 18-án Besztercebá-
nya csapatát fogadjuk.

Búcsúi büntetők
Még lehet

jelentkezni!
A gútai búcsú forgatagából 
ezúttal sem hiányozhatnak 
a sportesemények. 
Augusztus 10-
én, 15 órától is-
mét elkezdődik 
a sorrendben 
13. gútai tizen-
egyesrúgó verseny, 
amelyre a 0905 661 206-os 
telefonszámon lehet beje-
lentkezni.

Az első díj
egy FULL HD LED TV!


