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A ZSIDÓ KULTÚRA EURÓPAI NAPJA

Zenei ősbemutató
a komáromi zsinagógában

A Komáromi Zsidó Hitközség hagyományai szerint idén is programot szervez a Zsidó
Kultúra Európai Napja alkalmából, amely minden érdeklődő számára nyitott. A rendkívül gazdag és érdekes programsorozatnak ezúttal is a komáromi Menház – Zsidó
Kulturális és Közösségi Központ (Komárom, Eötvös utca 15.) ad otthont augusztus
26-án, vasárnap.

Németh István felvétele

Letartóztatásban a Híd-Most támogatója

„Pénzmosodát” üzemeltettek

A múlt hét folyamán a Pozsonyi Járási Hivatalban tartott razziát a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NAKA) korrupcióellenes egységének nyomozója. Ennek eredményeképpen hét
ember ellen indítványozott vádemelést korrupció gyanújával. Ők ez év januárjától korrupció elkövetése érdekében társultak, hármukat piszkos pénzek mosásával is gyanúsítják. Az akció során öt házkutatást tartottak, öt gépjárművet és két irodát is átkutattak a
járási hivatalban. A hét gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték és amennyiben
bűnösségük beigazolódik, a bíróság 10-től 20 évig tartó börtönbüntetésre is ítélheti őket.
A korrupciós ügy egyik néhány hónappal a párt ala- úrnak semmilyen kapcsolata
gyanúsítottja, Tomáš Weis kulása után adományozta. A sincs a környezetvédelmi
építési vállalkozó, aki csúcs- párt akkori és egyben jelenle- minisztériumban – nyilatpolitikusokkal is kapcsolat- gi csúcsképviselőinek egyike kozta Sólymos. A gyanúsított
ban állt. Mint kiderült, Weis Sólymos László környezet- személlyel való bárminemű
a múltban Bugár pártját a védelmi miniszter volt, aki- kapcsolatot maga a Most-Híd
Most-Hidat több ezer euró- nek a jogkörébe tartozik a já- is tagadja. – A pártnak soha
rási hivatal korrupciós ügybe nem volt tagja és nem is álval támogatta.
lunk kapcsolatban a szóban
A Most-Híddal való kap- keveredett osztálya is.
csolatára az Állítsuk meg a A gyanúsított hivatalnok rá- forgó személlyel. Az említett
korrupciót vezetője hívta fel adásul az ő minisztersége adomány 2009-ből szármaa figyelmet. A Most-Híd in- idején került a posztjára. A zik, és a párt azóta ezzel a
terneten közzétett támogatói környezetvédelmi miniszter- személlyel nem volt semminévjegyzéke alapján a kor- nek egyértelmű magyaráza- lyen kapcsolatban – magyarupcióval gyanúsított Tomáš tot kellene adnia a hivatalok rázta a Most-Híd szóvivője,
Weis Bugáréknak 2009-ben személyi jelöléseit illetően, Debnár Klára.
30 ezer eurót adott. A pénzt mert ez az új információ azt a Marad tehát a kérdés, vajon
gyanút erősíti, hogy az egész miért adományozott évekkel
korrupciós gépezetet felülről ezelőtt Weis a Most-Hídnak
fedezhették. Sólymos elis- ilyen aránylag magas összemerte, hogy tud a gyanúsított get. Weis a többi gyanúsíTomáš Weis adományáról, tottal együtt letartóztatásban
ám hozzáfűzte, hogy sem- van. A vád ellen panasszal
milyen kapcsolatban nem áll élt, amelyről a Legfelsőbb
vele miniszterként és magán- Bíróság dönt.
személyként sem. – Ennek az
A TASR híre alapján

A rendezvény programjának összeállítói ezúttal
is gondoskodtak az érdekes és korosztály nélküli
műsorokról. Délelőtt 11 órától Kőszegi Juci (Bálint Ház, Budapest) tart Éld át! címmel tematikus
foglalkozást, ahol a gyerekek és felnőttek látogatást tesznek egy erre a célra kialakított zsidó
otthonban. A program játékos, interaktív eszközökkel mutatja be a mai zsidóság életét, azokat
a hasonlóságokat és különbségeket, melyek egy
az identitását megélő zsidó és nem zsidó család
otthona között lehetnek. A programban a résztvevők virtuális meghívást kapnak egy zsidó család
„lakásába”, s azt végigjárva, kérdezve, játszva
tanulnak meg alapvető dolgokat a hagyományokról, az identitásról. A jelenlévők játszanak,
beszélgetnek, kérdéseket tesznek fel, elgondolkodnak és még kalácsot is sütnek, melyet a végén
hazavihetnek.
Délben a rendezvényen résztvevők számára – előzetes regisztrációhoz kötve (kile@menhaz.sk) – a
zsidó konyha különlegességeit szolgálják fel a
hagyományos kóser ebéden. Ezt követően, 13 óra
15 perctől Deutsch Péter, a budapesti Bethlen téri
zsinagóga rabbijának előadására kerül sor, Köze-

lednek a nagyünnepek címmel. A rendezvény vendége lesz Hrbácsek-Noszek Magdaléna – a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem oktatója – Andrea
Coddington: A zsidó nő című művének magyar
fordítója, Milan Richter, szlovák zsidó költő,
Szarka Lajos történész, a Simon Böske naplója (az
első Miss Hungary) című könyv szerzője.
Délután, 15 óra 45 perckor kerül sor a zsinagógában A Kehila-díjak átadására. Ezzel a díjjal
egyrészt azoknak a zsidó egyéniségeknek a munkásságát jutalmazták, akik a régióban tevékenységükkel a zsidó hitélet és kultúra megmaradásában
játszanak szerepet, illetve a Kehila Haver-díjban
azok a nem zsidók részesülnek, akik munkásságukkal elősegítik a zsidó kultúra megismerését.
Délután négy órától zenei ősbemutatóra kerül
sor a zsidó Menház újjáépített kertjében, ahol
az észak- és dél-komáromi komolyzenészekből
álló Komáromi Kamarazenekar hangversenyére
kerül sor a második világháború áldozatainak
emlékére. A mementóul szolgáló mű előadásában közreműködik Becse Szabó Ilona szopránénekesnő. Az átiratot készítette és vezényel:
Medveczky Szabolcs.

A Híd népszerűsége csökken, az MKP stagnál

Ön kit választana?

„Ha ezen a hétvégén lennének a parlamenti választások, ön kire szavazna?” – tette
fel a kérdést a múlt héten az AKO ügynökség. A válaszok alapján, ha a parlamenti
választások augusztus közepén zajlottak volna, a Smer-SD 21,4%-kal nyert volna,
második lett volna a SaS 15,7%-kal, a harmadik helyre pedig az SNS került volna
11%-kal. A telefonos felmérés során ezer embert kérdeztek.
A negyedik helyen Kotleba
pártja, az ĽSNS 10,9%-kal szerepel, szorosan utána következik a Boris Kollár vezette Sme
rodina 10,3%-kal. A további
sorrend: OĽaNO (8,4%), KDH
(6,1%), Híd (5,3%), Progresz-

szív Szlovákia (Progresívne
Slovensko) (4,1%), Együtt –
Polgári Demokrácia (3,3%) és
az MKP (3%). A többi párt még
1%-os támogatottságot sem ért
el a megkérdezettek körében.
A parlamenti választáson a

megkérdezettek 70%-a venne részt. 11,2% állította, hogy
biztosan nem menne el szavazni, 17,3% pedig nem tudta
eldönteni, kire adná le voksát.
1,5% elutasította, hogy elárulja, kit választana.

Az államalapító Szent Istvánra emlékeztek Komáromban
a VI.

Lehár nyár

rendezvénysorozatának
záróprogramjaként:
a komáromi Klapka téren

augusztus 26-án

Musical est

Körmendi Richárd,
Dézsenyi Zsófi (HU) és
David Árva (Bratislava )
közreműködésével
PENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
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Magyarul is BESZÉLÜNK

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, valamint a Palatinus Polgári Társulás évek óta a komáromi
augusztus 20-i ünnepség szervezője. Az idei esemény
szónoka Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója volt, aki beszédében kiemelte, hogy Szent Istvánnal egy új időszámítás vette kezdetét. Első királyunk
nem csupán uralkodó volt, de apostol is, aki égi és földi
hazát épített népének.
Augusztus 20-a az államalapítás mellett az új kenyér
ünnepe, ebből a jeles alkalomból immár ötödik alkalommal készült el a Kárpátmedence kenyere, amelyet
Ft. Fazekas László református püspök és Ft. Simek
Sándor atya áldott meg. A
Szent István-szobor megkoszorúzását követően katolikus és református igehirdetésre került sor a Szent András-bazilikában.
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Az államalapító Szent Istvánra
emlékeztek a gútaiak

Augusztus 19-én vasárnap, Szent István és az új kenyér ünnepén városi ünnepséget tartottak a hamarosan jubileumát, a város első írásos említésének 750. évfordulóját ünneplő városban. A jubileum szellemisége átszőtte az ezúttal több helyszínen is folyó megemlékezést.
A Leonor szálló kerthelyiség- Miklós, az MKP városi szer- a program. Itt Szlovák Marián
ében Kovács Nóri, a Magyar vezetének elnöke méltatta az esperes, a NagyboldogasszonyKultúráért díj birtokosa, a első magyar király érdemeit, plébániatemplom plébánosa ál2017-es év énekesnője adott kiemelve azt, hogy az or- dotta meg az új kenyeret, majd
lélekemelő hangversenyt Ma- szágot Szűz Mária kegyeibe a Kis-Duna Menti Rockszínház
gyarnak lenni címmel. Ezt ajánlotta és egyesítve a törzse- mutatta be Hol vagy magyarok
követően a Szent Rozália- ket, államot alapított. A kora tündöklő csillaga című összeemlékparkban Horváth Ár- esti órákban ismét a szálloda állítását. Fördős Ferenc felvépád polgármester és dr. Viola kerthelyiségében folytatódott telein: (jobbra) Horváth Árpád polgármester és dr. Viola
Miklós, az MKP városi elnöke
tartja ünnepi beszédét, illetve
a koszorúzás pillanatai láthatók, (balra) Szlovák Marián
plébános és Horváth Árpád
megszelik az új kenyeret.

Megizzadtak az őrangyalok...

Nem sokáig örülhetett egy nappal korábban megvásárolt szuperkocsijának az a
komáromi fiatal, aki a Vágfüzes felé vezető úton gyorsasági próbát tett. Az Alfa
Romeo típusú kocsi falta a kilométereket
és a sebességmérő jóval 100 km/ó fölé csúszott. A vezetője azonban elvesztette uralmát a gépjármű felett, lecsúszott az útról
és többször felborult. Az Alfa Romeo totálkáros lett, de bármennyire hihetetlen, a
benne ülő három fiatal sértetlenül szállt ki
a roncsok közül.

Példás tett
a közösségért

Vida Lajos bácsi éveken át állt a csicsói önkéntes
tűzoltók élén és számos értékmentő oltást irányított.
Az iránta érzett tiszteletből Lajos bácsi lánya, Vida
Aranka úgy döntött, hogy édesapja emléke előtt
tisztelegve saját költségére felújíttatja a lerobbant
tűzoltószertárt. A munkálatok befejeződtek és az elmúlt napokban sor került az átadásra. Az ünnepség
szónokai elismeréssel szóltak Aranka önzetlenségéről, és reményüket fejezték ki, hogy a szükséges műszaki felszereltséget a községnek állami segítséggel
sikerül minél előbb beszereznie.
Felvételeinken: (jobbra) a felújított tűzoltószertár, (lent balról) Földes Csaba mérnök, Csicsó
polgármestere az átadáson, (középen) Vida Aranka, a felújítás befektetője. Erre a gépjárműre is
ráférne a felújítás... (jobbra)

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya Kolozsnémán, az óvoda udvarán
2018. augusztus 25-én szombaton 14 órai kezdettel szervezi meg az 56. Járási Dal- és
Táncünnepélyt. Köszöntőt
mond Szalay Rozália, Kolozsnéma polgármestere és
Petheő Attila, a Csemadok
Komáromi Területi Választmányának elnöke
A programból: 14.45 Irigy
Hónaljmirigy koncertje *
16.00 Hagyományőrző- és
kultúrcsoportok, szólisták fellépése: Pécsi Virág Veronika,
szólista * Lilaakác Éneklőcsoport, Tany * Jácint Éneklőcsoport, Lakszakállas * Fagyöngy
Vegyes Éneklőcsoport, Ímely *
Árvalányhaj Népdalkör, Perbete * Fodros Menyecskekórus és
Kincses Citerazenekar, Marcelháza * Gyöngyösbokréta
Néptánccsoport,
Szentpéter
* 18.30 The Töpörtyűk verséneklő együttes koncertje *
19.00 Operett * 20.00 Utcabál.

Szent István-napi ünnepség
és kenyéráldás Ógyallán

Ógyallán hagyomány, hogy a
város lakói közösen tartják meg
Szent István ünnepét. A múlt
héten szombaton megtartott
ünnepségen Józsa Attila római
katolikus plébános áldotta meg
az új kenyeret, Erdélyi Flégl Tímea református lelkész pedig
mindazokat, akik elkészültében
jeleskedtek. A családi ünnepnek
is beillő rendezvényen Radosiczky Györgyi, a Csemadok elnöke,
Darázs Szilvia, a kulturális osztály vezetője és Basternák Ildikó, Ógyalla polgármestere szegte meg az új kenyeret. Jobbra a
„csülkös csodák” versenyének
egyik csapata látható.

Életet mentettek a gútai rendőrök

Egy családi vitát követően a 37 éves István elvette felesége telefonját és a sajátjával együtt a
WC-be dobta, hogy a nő ne tudjon segítséget kérni. Ezt követően bement a fürdőszobába, a
kádat teleeresztette meleg vízzel és felvágta az ereit.
A nő a rendőrségre sietett, kihúzták a már eszméletlen férfit a komáromi kórház balmert a férje nem engedte be férfit a vízből, vérző sebeit eseti sebészetére szállították,
a fürdőszobába és nem felelt törülközőkkel elszorították és ahol elvégezték az érsebészeti
kétségbeesett kérdéseire. A a gyorsmentő kiérkezéséig az beavatkozásokat, de a nagy
helyszínre érkező két rendőr ügyeleti szolgálat főnővérének vérveszteség miatt további
betörte a fürdőszoba ajtaját, utasításait követve ellátták. A kórházi kezelésre szorul.

Lángolt a kazal
Augusztus 14-én a kora
hajnali órákban érkezett riasztás a tűzoltóságra, hogy
Nemesócsa határában, a
Munkérnak nevezett dűlőrészben kigyulladt egy 660
szalmabálából álló kazal.
A tűzoltóknak csak több
órai kűzdelem árán sikerült legyőzniük a lángokat,
illetve eloltani az izzó bálákat. Emberfeletti munkájuk ellenére az anyagi kár
mintegy 10 ezer euróra becsülhető. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen
indított eljárást, különösen
nagy kárt okozó gyújtogatás miatt, ugyanis nem zárható ki a szándékosság.
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A gútai Vermes törzs átütő sikere
a bugaci Kurultajon
Minden bizonnyal a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója a Bugacon megrendezett Kurultaj, amely Európa legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvénye is. A Magyar-Turán Alapítvány szervezésében megvalósult jubileumi
tizedik találkozón a magyarok mellett 27 hun és türk tudatú
nemzet is képviseltette magát.
A Turán Szövetség meghívásá- Az Ősök Sátrában a Turul népe
ra több mint 100 hagyomány- című kiállítás a honfoglaláskoőrző csoport népesítette be a ri leleteket mutatta be, a világ
hatalmas jurtafalut, amely a legnagyobb szétszedhető jurtásztyeppei lovas nomád népek jában, az Atilla sátrában pedig
életmódjába nyújtott bepillan- „A hun kor a Kárpát-medencétást. A Kurultaj hivatalos hon- ben” című kiállítás volt látható.
lapja szerint a látogatottság re- Az előadói sátorba 300 ember
kordmértékű volt. A szervezők is beülhetett egyszerre, hogy
becslése szerint a három nap meghallgassa a magyar és a
alatt a látogatók száma meg- külföldi szakemberek, történéhaladta a 200 ezret. Rengeteg szek előadásait. A Kurultaj kilátnivaló, gazdag program szó- emelten ünnepélyes része volt
rakoztatta a hatalmas tömeget. a seregszemle, amelyen a több
A küzdőtéren és színpadon há- mint ezer lovas és gyalogos
rom napon át számtalan harci, hagyományőrző, korhű ruhávadász-, solymász-, gyalogos zatban és fegyverzetben vonult
és lovas katonai bemutató és fel a küzdőtéren. A gútai Ververseny, valamint zenés és tán- mes törzs, ahogy eddig mindig,
cos műsor váltotta egymást. most is aktív résztvevője volt
Hatalmas kézműves vásár, il- a Magyar Törzsi Gyűlésnek. A
letve gyermekprogramok és Kassai iskolához tartozó lovas
kiállítások várták a látogatókat. íjász törzs feje, Vermes István

Komáromban

megoldják...

Igaz, nem nálunk, hanem
Dél-Komáromban találtak
megoldást arra, hogy könynyítsenek a gépjárművezetők helyzetén, segítsenek a
kocsisorok okozta fennakadások megoldásában, ami
az 1-es számú főút és a Budapest-Hegyeshalom-Rajka
vasútvonal kereszteződésénél gyakorta előfordul.
Habár a dél-komáromi belvárosba a Rákóczi rakpart érintésével is el lehet jutni az említett útszakaszról, a torlódást
nem igazán enyhíti ez a lehetőség, mivel a kocsisor előzését záróvonal tiltja.
Korábban is szó volt már arról, hogy az 1-es számú főút
bővítése orvosolhatná a problémát. Az elképzelések szerint
az átjáró előtt kiszélesedne az
út egy szakasza, az erre vonatkozó tervek már el is készültek.

Deminger János
magányos harca
Kedden a reggeli órákban
egyéni tiltakozásba kezdett az
örsújfalusi Deminger János,
aki életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor az
ivóvízaknájában felrobbant
az felhalmozódott veszélyes
gáz. Azóta küzd az igazáért,
illetve a Kertek alja utca áldatlan helyzetének megoldásáért. Mint azt már korábban
megírtuk, a nagy valószínűséggel helytelenül lefektetett
szennyvízvezetékből az úttest
alá ömlik az ürülék, nyaranta
elviselhetetlen bűzt árasztva.
Deminger tiltakozására azért
kerül sor, mert a komáromi
nyomozók a vizsgálatot meg
akarták szüntetni, mondván,
nem történt veszélyeztetés.
Demingher a korrupcióellenes osztályhoz, illetve a legfőbb ügyészséghez fordul ismételt beadványával.

Gólyahír
Tisztelettel értesítem a rokonokat,
családom barátait és ismerőseit,
hogy augusztus 16-án
édesanyám Timi, édesapám Pali
és nővérkém, Panni nagy örömére
megszülettem.
Súlyom 3 650 gramm,
magasságom 50 cm.
Ifj. Vas Palika

Fent: Megszólaltak az ősi hangszerek, lent jurta tábor, illetve a lovasok bevonulása látható

volt a vezetője a Kurultajon
összegyűlt lovasoknak. Ebben
az évben minden eddiginél
több, közel 400 lovas érkezett
a bugaci pusztára. A gyalogos
hagyományőrzők száma ennek
a kétszerese volt. A Vermes
törzs Európa legnagyobb lovas
hagyományőrző rendezvényén
méltón képviselte a Felvidéket. Élen járt a harcosok seregszemléjén, a Sereghy és a
Nagy törzzsel közösen egy nagyon látványos lovasíjász bemutatót tartottak és harcoltak

a pozsonyi csata dicsőségének
emléket állító csatajelenetben.
A hagyományőrző sportok és
viadalok is kiemelt szerepet
kapnak a rendezvényen. Az
idei jubileumi, 10. Kurultaj –
Magyar Törzsi Gyűlésen Vermes Balázs három versenyen
is kiváló eredményt ért el. A
lovas birkózásban a harmadik
legjobb lett, megnyerte a lovas íjász versenyt és a Puszták
Népe lovas viadalnak is ő lett
a bajnoka.
Képek: Hlaváč Norbert

Nemtudomkák
országa
Megint igazolódik a közhely (vagy a népi bölcsesség?):
lámpa alatt van a legsötétebb… Sötétebb már csak egy
koalíciós kormányban lehet. A négy mínusz egy párti
koalíció legkevésbé számos tagja most Nemtudomkát
játszik és a nagy testvérre mutogat.
Ahogyan anno Murphy írta törvénykönyvében. „A csapatmunka igen fontos. Így van rá módod, hogy másokat
hibáztass.” És teszi is a kicsi bőszen. Különösen azóta,
hogy a média is hangosan követeli, mert egy németföldre
emigrált vietnami úriember – máskülönben: dúsgazdaggá vedlett kommunista oligarcha – ügyvédnője egy évvel
a történtek után kitálalt a német sajtónak. Végtére is,
egy emberrablás áldozatának alapvető emberi szabadságjogait kell megvédeni. Tisztességes politikus ilyenkor
nem hallgathat.
Egy éven át viszont hallgathatott. Síri volt
a csönd, mintha
mi sem történt
volna. Mintha
a kormány különgépe fel sem
szállt
volna,
hogy vietnami politikusokat fuvarozzon Moszkváig…
Akkor mit csinált, hol volt Nemtudom? A kormány különgépe nem a „Kali” különgépe, hanem a kormányé, a
koalíció mindegyik tagjáé is! Ezt is jó lenne észben tartani, nem csupán hallgatni kritikátlanul a kimagyarázkodásokat. Szóval: nem elég csak másokat hibáztatni,
másokra kenni a felelősséget, mert ahol fröcsög a szenyny, ott bizony senki sem marad makulátlan. Nemtudomkánk ne tudná?!
Hogy egyszer, majd, ha kiderül, hogy a kormány rabolta
el a szegény jó vietnami menekültet, akkor majd kilép
a kormányból a pártja, csupán a jól ismert pávatánc.
JELLEM, mely megint önmagáért beszél. De kissé több
is annál: kép és kórkép arról, hogy a szlovák politika és
annak nagy túlélője hová is jutott. Hová? Hát: ott ül egy
kormányban, melynek parlamenti hátországát is biztosítja, miniszterei vannak – igazságügyi is –, a koalíciós
tanácsban személyesen dönti el, mi történhet és mi nem
– bár mint most szavaiból kiderül: azt sem tudja, mi
történik a kormányában. Annak ellenére, hogy tavaly
szeptembertől már ment a német-szlovák adok-kapok
az ügyben… Állami szinten is. Épp csak Nemtudomkának ne szóltak volna még a saját illetékesei sem?
Tíz hónap alatt legalább a kormánykoalíción belül tisztázódhatott volna, mi is történt valójában. Van nemzetbiztonsági hivatalunk, titkosszolgálatunk – civil és katonai is –, alkotmányvédelmi, de nyomozó testületeink
is vannak; igaz, most ezek is egymásra mutogatnak,
arra hivatkoznak, hogy a belügyminisztérium nem kérte fel őket megfigyelő tevékenységre. Egy politikusnak
– aki csak politikai ellenfelet lát a kormányban – talán
elég, ha mind azt állítják, mit sem tudtak az „esetről”, de
a kérdés attól még kérdés marad, és válaszra vár: akkor
ki és hogyan vigyáz Szlovákia biztonságára? Elvégre a
szlovák „Air Force One” volt mozgásban! S ha a csehek képesek voltak GPS-adatok alapján lekövetni az
emberrabló cseh furgon útját egészen a pozsonyi Bôrik
kormányszállóig, a mi nemzetbiztonságijaink éppen hol
szunyókáltak?! Mivel voltak elfoglalva? Talán csak nem
az olasz maffia szlovákiai szálait találták meg – több év
késéssel…
Egyáltalán: miféle nemzetbiztonságiak, ha csak politikusi utasítások, vagy külföldi felkérések alapján hajlandók dolgozni, végezni a feladatukat, melybe – barát
vagy ellenség, mindegy – a megfigyelés, a prevenció, a
felderítés is beletartozik? Szakma még az ilyen, vagy ez
is párt klientúra alapján kiosztott pozíció lett?
Szuverenitási kérdés is, hogyan működnek az ország
biztonságát garantálni hivatott szervezetek. Operatívan
dolgoznak-e, vagy csak úgy tesznek, mintha… Lehet hát
hárítani a felelősséget, mosdatni a szerecseneket, ujjal
mutogatni „Kalira” és Ficóra, de a csúcspolitika összes
szereplőjének közös felelőssége, amely egyre világosabban kiütközik a média keltette politikai botránynak köszönhetően: az állam létét és biztonságát garantáló alapvető szervek/hatóságok nem működnek, ergo az ország
és a lakosság biztonságát veszélyeztetik.
Őry Péter,
az MKP OT elnöke
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Növényvédelem

Homokozó

Nyári teendők a kertekben

A gyümölcsösben augusztus
végén is bőven lesz munka.
Újabb szüret ideje érkezett el:
ideje leszedni a nyári almát a
fákról. A bogyós gyümölcsök
betakarítása is befejeződik.
A szüret végeztével az öreg
vesszőket metsszük vissza
és a bujtásos szaporításnak
is augusztusban van az ideje. Aki szereti a szamócát,
készüljön: augusztus a szamócatelepítés ideje. Ekkor
célszerű elültetni a frissen
beszerzett szamócatöveket.
Alma- és körtefáinkat se hanyagoljuk el, permetezzük
őket varasodás elleni szerekkel.
A becserepezett vackormagoncok augusztusban végleges helyükre ültethetők.
Az őszibarackfákat augusztus közepétől szeptember
közepéig ajánlott „nyári
metszéssel”
megmetszeni,
gyakorlatilag ugyanúgy, mint
tavasszal.
A szőlőtőkék főhajtásait és
4-6 leveles oldalhajtásait, a
támaszrendszeren túlnyúló
hajtásrészeket ebben az időszakban érdemes „visszacsípni”, illetve a hónaljhajtásokat megkurtítani, mely
szeptemberben megismételhető. Eltávolíthatóak azon
levelek is, amelyek beárnyékolják az érésben levő fürtöket, ez a gombás betegségek
ellen is hatékony védekezés.
Érdemes a már rothadásnak
indult fürtrészeket is ollóval
levágni – preventív védekezés gyanánt –, azaz mechanikus módon megakadályozva
a továbbterjedést. Ez az eljá-

rás a tömött fürtű csemegeszőlő-fajtáknál a túl sűrű bogyóállomány ritkítására is hatásos.
Magvetés szabadföldbe
Augusztus elejétől akár október közepéig vethetünk a feltakarított ágyásokba téli takarónövényeket. Ebben a hónapban
újra vethető a borsó, a bab, a
kapor és metélőhagyma (snidling).
Augusztus közepétől augusztus végéig jól szellőztethető
fólia alá vessük el a fejes salátát, amely az ültetés után 6 hét
múlva már szedhető. Augusztustól október elejéig vethetjük
az áttelelő fejes salátát, így az
már kora tavasszal szedhető,
de ebben az időszakban még
vethető a hónapos retek.
Az áttelelő spenótot szeptember végéig lehet vetni. Ha még
ebben az évben friss spenótra
vágyunk, augusztus vége az
utolsó lehetőség a spenót vetésére káposzta mellé. A káposzta ugyanis távol tartja tőle
a földibolhákat. Márciustól
augusztusig vethető a rukkola,
később kár vele próbálkozni.
Augusztus végéig vessük el az
áttelelő étkezési vöröshagymát. Díszkerti munkálatok
Az egynyári virágokról szedjük
le az elnyílt részeket, az évelőkről, fűszer- és gyógynövényekről pedig fogjunk magot.
A zsályáról, rozmaringról, hangáról és az alpesi növényekről
vágjunk le zölddugványokat és
kezdjük meg a szaporításukat.
Visszavághatjuk az elvirágzott
cserjéket, megnyírhatjuk a tűlevelűeket és eldugdoshatjuk
a tavasszal virágzó hagymás
növények hagymáit.

Vetés és ültetés az üvegházban
A ciklámen magjait augusztusban kezdhetjük elvetni,
továbbá a téli saláták magvait
is elrakhatjuk tálkákba. A muskátliról és a fuksziáról levágott
dugványokat is elültethetjük.
A melegre való tekintettel folyamatosan szellőztessük az
üvegházat!
A paprika még gyors terméshozásra bírható kevés nitrogént, viszont sok magnéziumot
és foszfort tartalmazó komplex
műtrágyával. A kiskerti tapasztalatok szerint, ha bő termést szeretnénk, használjunk
keserűsót a paprikára: 2%-os
keserűsóoldattal permetezzük
meg a növényállományt.
Az uborka és a répa öntözésekor a rendszerességen legyen a
hangsúly, így nem fognak felrepedni és megkeseredni.
A karósbabnak lényegesen
nagyobb vízmennyiségre van
szüksége, mint a bokorbabnak,
mely a levéltömeg hatalmas
mennyiségének és sekélyen
elhelyezkedő gyökereinek tudható be. Mindenképpen öntözzünk rendszeresen. A mulcsozást meghálálja. Az óramutató
járásának megfelelő irányba,
folyamatosan igazítsuk a lecsüngő hajtásokat, a gyorsabb
fejlődés érdekében. Ne feledkezzünk meg a bab rendszeres
kapálásáról.
A póréhagyma töveket háromhetente töltögessük fel földdel.
-la-

humor-

Az elmúlt havi szerencsés megfejtőnk az ógyallai Annus Magdaléna. Nyereményét postán kapja.
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

csokor

Tel.: 0907 789 807

Két pénzügyi szakember beszélget:
– A pénzszerzésnek száz és száz módja van, de közülük csak egy a becsületes.
– Na, erre igazán kíváncsi vagyok!
– Mindjárt tudtam, hogy ön ezt nem ismeri!

FIGYELEM! Továbbtanulási lehetőség!

A kuruzsló az örök élet tablettáját árulja az utcán.
– Nem szégyelli magát? – korholja a rendőrtiszt
a kihallgatáson. – Megkárosítja, becsapja a hiszékeny embereket. Fogadni mernék, nem először kapják el emiatt.
– Tényleg nem! Először 1743-ban, másodszor
1882-ben, és most harmadszor…
– Ez a múmia intézményünk büszkesége. A múlt
század végéről származó lelet, korát sokáig nem
sikerült meghatározni. Azután az ötvenes években
tudományos cserekapcsolatok révén kiküldtük a
Szovjetunióba, s azóta tudjuk, hogy négyezer-ötszáztizenhat éves, három hónapos és öt napos…
– Kolosszális! És vajon milyen bonyolult műszeres
vizsgálatok segítségével sikerült ezt ilyen pontosan
meghatározniuk?
– Bevallotta.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nagyon jól érzi magát
barátai társaságában, hiszen semmi sem tölti fel annyira, mint
amikor érzi, hogy szükség van önre, amikor mindenki önre figyel vagy a segítségét, szakértelmét veszi igénybe. Ezzel barátai talán még többet adnak önnek, mint amit ők kapnak cserébe.
HALAK (február 21. – március 20.) Az együttélés szempontjából döntő fontosságú, ki milyen közegben, milyen otthonban
érzi jól magát. Ha önnek és kedvesének egészen másra van
szüksége, és ehhez mindketten makacsul ragaszkodnak, akkor
nehéz elképzelni, hogy gondtalanul képesek lennének együtt
lakni.
KOS (március 21 – április 20.) Ön imádja a családját, de
azért arra is szüksége van, hogy időnként visszavonulhasson és csak önmagával, belső világával foglalkozhasson. Ha
rokonai rendszeresen ilyenkor keresik fel, egy idő után érdemes határozottan megmondania, hogy most magányra és
nyugalomra vágyik.
BIKA (április 21. – május 20.) Nem várható el, hogy két
ember tökéletes harmóniában illeszkedjen egymáshoz. Az élet
sok területén meg kell ismerni egymás elképzeléseit és megtanulni együtt élni velük. Mindenki más tapasztalatokat gyűjtött eddigi életében, más mintákat hozott magával. Tartsuk ezt
tiszteletben!

Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési tervben is szereplő) telek.

A tanító kérdezi az iskolában:
– Peti, tudsz példát mondani az igazságtalanságra?
– Igen. Igazságtalanság az, amikor apukám hibásan
csinálja meg a matematikaleckémet és én kapom
érte az ötöst.

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola értesíti
az érdeklődőket, hogy a 2018/2019-es tanévben a következő
szakokat indítja nappali (2 éves), illetve levelező (3 éves) tagozaton:
•
vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén,
•
iparművészeti szakon.
A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi szakok a szakmunkáslevéllel rendelkezők számára.
Továbbá meghirdetjük szakmunkáslevéllel, vagy érettségi
bizonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 2 éves
tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:
• vendéglátás,
• szakács,
• autószerelő,
• fodrász,
• cserépkályhás,
• kovácsiparművész,
• díszzománc- és ékszerkészítő.
Jelentkezni a 035/7775080-as telefonszámon (munkanapokon 8 és 15 óra között), illetve a schola.privata@stonline.sk
e-mail címen lehet.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Életének minden területén
tökéletesen szeretne teljesíteni, így egyszerre akar helytállni
otthonában, munkájában és párkapcsolatában is. Ez az igénye megint csak maximalizmusából fakad és nem sok alkalmat hagy a pihenésre, kikapcsolódásra, saját vágyainak
megélésére.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha szeretne közelebbről megismerni valakit, de egyelőre elkötelezettség nélkül, szervezzen
olyan társasági programot, amelyre őt is meg tudja hívni egyszerű baráti gesztusként. Ott majd eldöntheti, hogy támadásba
lendül és meghódítja őt, vagy inkább óvatosan visszavonulót
fúj.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Sokszor nehéz tudomást venni arról, hogy egy régi kapcsolat lezárult. Ilyenkor talán még rontunk a helyzeten, ha erőltetjük, ha mindenáron életben akarjuk tartani. Sokkal nagyobb erőtartalék
marad egy ilyen kapcsolat, ha engedjük, hogy véget érjen és
lezárjuk magunkban.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön könnyen válik mások áldozatává, de legalább ekkora az esélye annak,
hogy valaki másból csinál áldozatot. Ehhez csupán annyi
kell, hogy saját értékeinek, nézeteinek olyan jelentőséget tanúsítson, hogy a másik véleményéről ne is vegyen tudomást,
csak önmaga érdekeit érvényesítse.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Sokszor gondoljuk azt, hogy idővel elérjük a tökéletes boldogság állapotát
és azután már semmit nem kell tennünk. Sajnos ez nem így
működik, hiszen az élet folyamatosan változik és mindig
újabb és újabb kihívásokat hoz. Ha nem áll ellen ezeknek a
változásoknak, könnyebb helytállni köztük.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha úgy érzi, életereje megcsappant az utóbbi időben, próbálja ki a jógát vagy
bármilyen meditatív jellegű tevékenységet. Kezdetben talán
úgy érzi, egyaránt képtelen a külső és belső nyugalomra,
de idővel hozzászokik és megszereti ezt a kellemes, szabad
állapotot.
NYILAS (november 23. – december 21.) Kezd ráébredni, hogy
a hivatásában elért sikere önmagában kevés ahhoz, hogy boldognak érezze magát, ha nincs kivel megosztania az örömét. Ezzel
a felismeréssel lezárult egy korszak és elkezdhet többet foglalkozni érzelmi életével és így nyilvánvalóan a párkapcsolatával.
Legyen nyílt és őszinte.
BAK (december 22. – január 20.) Az együttélés mindig, mindkét féltől folyamatos alkalmazkodást kíván. Vannak azonban
olyan időszakok, amikor nem tudunk lemondani arról, amit
fontosnak tartunk és harcolni is készek vagyunk érte. Kedvesének most épp ilyen napjai vannak, minden ellenkezést támadásként él meg.
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Autószerelő
végzettséggel
munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt:
0908 944 944
Kiadó Komáromban
3-szobás lakás
(400 euró/hó).
Tel.: 0907 164 314.

* Eladó Komáromban
3-szobás lakás a VII.
lakótelepen, 43 ezer
euróért. Tel.: 0940 554
915.

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
Eladó
háromkerekű
bicikli.
Tel.:
0908 210 656.

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

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

Építés, átépítés, hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.
HITELEK, KÖLCSÖNÖK
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.
Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy
erkélyes, első emeleti, felújítandó, csendes lakás a
belváros szívében. A lakáshoz az épület alagsorában
tartozik saját garázs és két
nagyméretű kamra. Ára: 115
ezer euró. A hívásokat az
esti órákban várjuk.

003630 363 3119

Rekom &
Ev yTom
Rekonštrukcia
bytov

Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570
0948 622 051
0905 450 570

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195
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MŰSORAJÁNLAT
augusztus 25-től 31-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

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 Julieta
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Találd ki, mit fogsz nézni!,
22.50 Kegyetlen játékok
(amer.), 1.30 Szinglik éjszakája (amer.)

8.40 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.45 Több, mint
testőr (amer.), 12.55 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.55 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.55 A f üggetlenség napja (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Hupikék tör pikék (amer.),
21.00 Br idget Jones napló ja (amer.), 23.20 Szemben
a Nappal (amer.)

6.35 Kölyök k lub, 11.25 A
szállító (a mer.), 12.25 A
si m lis és a szende (a mer.),
15.55 Ext rala rge (olasz),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz Plusz , 19.25 Nemzetbi z tonság Bt. (a mer.),
21.10 Tá mad ás a Fehér
Há z ellen 2 (a mer.), 23.15
Fogságba n (a mer.)

6.35 Kölyökklub, 10.40 A
Muzsika tv bemutatja, 12.10
Új csaj (amer.), 13.45 Nemzetbiztonság Bt. (amer.), 15.40
Zűrös kamaszok (francia),
18.00 Híradó, 18.55 Cobra 11
(német), 20.05 Amerika kapitány (amer.), 22.30 Vakszerencse (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Szulejmán
(török), 16.20 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Nyerő páros, 20.30 Barátok közt, 21.10 Éjjel-nappal
Budapest, 22.25 Dr. Csont
(amer.), 0.05 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

RTL II

RTL II

RTL II

9.00
Ausztrál
expressz
(ausztrál), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50
Hogyan írjunk szerelmet
(amer.), 15.00 The Fashion Hero, 20.00 A hazafi
(amer.), 23.20 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

M2

11.20 Kók usz Kokó, a k is
sárkány, 12.40 A k iscsacsi kalandjai, 13.15 Eg y
komisz kölyök naplója,
13.25 A város hősei, 14.25
A hideg szív (német),
16.40 Micimackó, 18.15
A z aranykalapács legendája, 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, 1.30 A mi d rága
k isf iu n k (amer.)

Duna tv

10. 30 Ro b b ie , a fó k a c s e m e t e (n é m e t), 12 . 50 Ta p p a n c s , a m e s t e r d e t e k t ív
(n é m e t), 13.45 B old og s á g
k i s s e g ít s é g g el (a m e r.),
15. 2 0 O t h el lo G y u l a h á z á n (m a g y a r), 17.0 0
Gaszt roangyal,
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 A r th u r (a m e r.), 21.15 Ja c k ie
B r ow n (a m e r.), 2 3. 55
Tó t h Já n o s (m a g y a r)

Duna World

11.15 Ta nu l má ny a nők ről
(mag ya r), 14.45 Balaton i
nyá r, 16.45 Hét vég i be lé pő, 18.50 Té rké p, 19.20
Í zőr zők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 Lil iom f i (mag ya r),
23.30 Tót h Já nos (mag ya r), 0.30 O pe r a Café

Pozsony 1

13.30 A test t it k ai, 14.30
M iss
Ma r ple
(a ngol),
16.10
Idétlen
időkig
(a me r.), 18.30 Épít s házat , ü ltess fát!, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A test t it k ai,
21.25 Tal k show, 22.20 A
pofon (a me r.), 23.05 M iss
Ma r ple (a ngol)

Pozsony 2

12.00 Kajak-kenu verseny, 14.15 Horgászoknak, 14.45 Tesztmagazin,
18.15 L a b d a r ú g á s , 20.45
D ok u me nt u m f i l m , 22.30
A híd (dán-svéd), 23. 30
Tr a b a nt t a l Au sz t r á l iá b ól
Á z siá b a

Markíza tv

6.55 Madagaszkár pingvinjei (amer.), 8.15 Nyitott
kapuk napja, 10.20 Túl a
sövényen (amer.), 10.40
Shrek (amer.), 11.10 Madagaszkár (amer.), 14.10
Mézengúz (amer.), 15.50
Nyitott kapuk napja, 16.10
A boldogító talán (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 A mogyorómeló (amer.), 22.15 Zsar uk
(amer.)

JOJ TV

10.35
Viszlát,
nag yi!,
12.45 MacGy ver (amer.),
14.45 A z élet prada nélk ül (amer.), 17.00 Minden
k út Rómába vezet (amer.),
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35 Távol a világ
zajától (amer.), 23.25 A
látogat ás (amer.)

RTL Klub

10.25
Hölgy
aranyban
(amer.), 12.30 Segítség,
bajban
vagyok!,
17.30
Vadregény (amer.), 20.00
Az arany iránytű (amer.),
22.15 A hazafi (amer.)

M2

12.40 A k iscsa csi k ala ndjai, 13.25 A vá ros hősei,
14.05 A k is sá rk á ny k ala ndjai, 14.25 A hók ir ály nő, 16.40 M ici ma ckó,
17.50 Va mpi r i na , 18.15
Ny u sz i su l i, 20.15 K i ez a
lá ny? (a me r.), 21.10 Szex,
sze relem , te r ápia (f r a ncia-belga), 23.40 M it gondolsz , k i vag y?

Duna tv

12.55 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Un iver z u m,
14.25 Rex Rómába n (né met- olasz), 15.25 Díszmag ya r (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.35 Brow n
at ya (a ngol), 19.30 Ho g ya n í r ju n k szerel met
(a mer.), 21.20 A vi rág ro má nca (a ngol), 23.20 D Tox (a mer.)

Duna World

9.40 Mag ya r k rón i k a ,
10.55 Lil iom f i (mag ya r),
14.50 Új idők új d alai,
15.25
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 A z
Á r pá d-vonal, 22.35 Hog y
volt?, 23.35 Ku lt u r ál is
h í r a dó

Pozsony 1

11. 30 Sz l ov á k i a ké p e kb e n , 13.10 Poi r o t (a n g ol),
14. 55 Fe g y ve r b e , k u r u c o k!, 16 . 30 A r a n y i d ő 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 K é t
t ö r vé n y (ol a s z), 2 2 .0 0
K é t t ö r vé n y 2 (ol a s z),
2 3.4 0 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

10.55 Jóslat , 12.0 0 K aja kkenu , 14.05 Fol k lór feszt ivál, 16.10 Sz í nészle gend á k , 18.30 Est i mese,
19.25
Ga r f ield ,
20.15
Self r idge
úr
(a ngol),
20.55 Self r idge ú r (a ngol), 21.45 Halot t embe r
(a me r.), 23.45 Pozsony i
Lí r a 1988.

Markíza tv

7.55 Tom és Jerry (amer.),
8.15 Scooby-Doo (amer.),
8.40 Madagaszkár (amer.),
10.20 Mézengúz (amer.),
12.05 Ňuchač (u k rán),
14.50
Mogyoró-meló
(amer.), 16.40 Babov řesk y 2 (cseh), 19.00 Hí radó, 20.30 Jack Reacher
(amer.), 23.10 Végállomás
(amer.)

JOJ TV

6.10 Mesék , 9.35 Több
a sok k nál (a mer.), 10.40
Éjsza kai ra ndev ú (a mer.),
12.30 Én, a robot (a mer.),
15.05
Disz kótör ténet
(cseh), 16.50 A nya raló,
17.50 Új la kások , 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.25 Spor t, 20.35 Ja mes
Bond: Spect re (a mer.),
23.50
Halál ra
jelölve
(a mer.), 1.55 Looper: A
bérg y il kos (a mer.)

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

7. 30 Me s é k , 12 .4 0 Éj jel n a p p a l s z ü l ő k (a m e r.),
13.10 Wa l ke r, a t e x a s i ko p ó (a m e r.), 14.15
C s u p a s z p i s z t ol y 2 1/ 2
(a m e r.), 16 .0 0 D ől a
m o n é (a m e r.), 18 .0 0 Té nye k , 18 . 55 A f ü g g e tl e n s é g n a p ja (a m e r.),
2 2 .0 0 M r. é s M r s . S m it h
(a m e r.), 0.4 0 A ke r e s z ta p a I I . (a m e r.)

RTL Klub

M1

RTL Klub

7.00 Tom és Jerry (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

11.30 Frak k, a macskák
réme, 12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a
vadludak kal, 15.10 Maja,
a méhecske, 16.35 Lexi és
Lotti, 17.55 Mile a jövőből, 19.10 Lexi és Lotti,
20.15 Ki ez a lány? (amer.),
21.05 Baby Daddy (amer.),
22.40 Akusztik, 0.45 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 13.20 Honfoglaló, 14.10 A múlt árnyékában (szlovák), 15.15
Erdészház
Fal kenauban
(német), 16.10 A heg yi
dok tor (német), 18.35 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Tom my és Tuppence forró nyomon (angol), 21.25
Kár t yavár (amer.), 22.25
NCIS (amer.), 23.10 SOKO
– Alpesi nyomozók (osz trák)

Duna World

11.25 Házasság (magyar),
13.00 Híradó, 13.15 Roma
magazin, 14.20 Családbarát, 15.55 Életkor, 16.55
Öt kontinens, 17.50 Gasztroangyal, 19.25 Hazajáró,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
23.25 Kulturális híradó

Pozsony 1

12.20 Assisi Szent Ferenc
(olasz), 14.30 A konyhám
titka, 15.10 Tesztmagazin,
16.20 A világ madártávlatból, 16.50 Egy lépés a
mennyország, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 A nagy
zsákmány (amer.), 22.20 A
különleges ügyosztály (szlovák), 23.20 Halhatatlanok
(amer.)

Pozsony 2

12.25 Kerékpározás, 14.35
Japán ismeretlen csodái,
15.30
Dokumentumfilm,
16.20 Tesztmagazin, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10
Dokumentumfilm,
21.05 Halálos történetek,
23.35 Éjszaka a levéltárban

Markíza

12.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Bolondos vakáció (amer.), 22.35 Halálos
fegy ver (amer.), 0.35 NCIS
(amer.)

JOJ TV

11.00 Castle (amer.), 12.10
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.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, 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
Találd ki, mit fogsz nézni!,
23.00 NCIS (amer.), 0.00 A
szökés (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Nyerő páros,
20.10 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.05
Szemfényvesztők
(amer.), 23.40 CSI: Miami
helyszínelők (amer.)

RTL II

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.), 23.30 Új csaj (amer.)

M2

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal,
14.45 Tesz-vesz város, 15.10
Maja, a méhecske, 17.00 Loopdidoo, 17.35 Dr. Plüssi,
18.00 Miles a jövőből, 19.10
Lexi és Lotti, 20.05 Ha nagy
leszek..., 20.15 Ki ez a lány?
(amer.), 21.05 Baby Daddy
(amer.), 22.40 Odaát (amer.),
0.20 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.15 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.20 Erdészház Falkenauban (német), 16.10 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 Rejtélyek
asszonya (amer.), 23.50 Goya
kísértetei (spanyol), 1.50 A
nagyok

Duna World

11.40 Égető Eszter (magyar), 13.15 Nemzetiségi
magazinok, 14.20 Családbarát, 16.15 Hazajáró, 17.45
Gasztroangyal, 18.40 Hétmérföld, 19.20 Kerekek és
lépések, 20.00 Beugró 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Assisi Szent Ferenc
(olasz), 13.55 Menjünk a
kertbe!, 14.30 A konyhám
titka, 16.55 Egy lépés a
mennyország, 17.45 A párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Csendőrtörténetek
(szlovák),
21.55 Egy lépés a sötétben
(szlovák), 23.55 Dempsey
és Makepeace (angol)

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 8.30 A diagnózis, 16.20 Tesztmagazin,
16.30 Tudományos magazin,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 A megszállás (szlovák),
20.35 A halál a hegyekben jár
(csehszlovák), 23.40 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

9.40 Két és fél férfi, 12.00
NCIS (amer.), 13.55 Cobra
11 (német), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere,
23.10 Családi történetek,
0.15 NCIS (amer.)

JOJ TV

11.00 Castle (amer.), 12.10
Csillag születik, 13.50 Szellemekkel suttogó (amer.),
14.50 Tárgyalóterem, 17.00
Hírek, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Számos pasas
(amer.), 23.00 Volt egyszer
egy Venice (amer.), 1.05 Főzd
le anyámat!

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 Julieta
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Találd ki, mit fogsz nézni!,
23.00 Holtpont (amer.), 2.15
Paranormális
katasztrófa
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Nyerő páros,
20.10 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.05 Szulejmán (török),
23.50 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 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal,
14.20 A bűvös körhinta, 14.45
Tesz-vesz város, 15.10 Maja,
a méhecske, 16.00 Gyerekversek, 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 Papás-babás (amer.), 21.25 Én vagyok
itt, 22.40 Odaát (amer.), 23.25
Az A38 színpadán: No Sugar,
0.20 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

13.15 Honfoglaló, 14.05
A múlt árnyékában (szlovák), 15.05 Alpesi őrjárat
(olasz), 16.10 A hegyi doktor (német), 17.05 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok
útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.35 Cranford
(angol), 21.35 Doctor Foster
(angol), 22.40 Egynyári kaland (magyar), 23.45 Teresa
Hennert románca

Duna World

11.45 Égető Eszter (magyar), 13.15 Nemzetiségi
műsorok, 14.20 Család-barát, 15.50 Magyar gazda,
17.15 Kastélyok, kúriák,
17.45 Gasztroangyal, 19.20
Kerekek és lépések, 20.00
Nevetni kell, ennyi az
egész, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 23.55 Mindenki akadémiája

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 Julieta
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Találd ki, mit fogsz nézni!,
23.00 NCIS (amer.), 1.25
NCIS: Los Angeles (amer.),
2.30 Gotham (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Story extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 20.10 Barátok közt,
20.50 Éjjel-nappal Budapest, 22.05 Doktor Mur phy
(amer.), 23.35 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 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.55 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal,
13.50 Buckó, 15.10 Maja, a
méhecske, 16.00 Gyerekversek, 17.35 Dr. Plüssi, 18.00
Miles a jövőből, 19.10 Lexi
és Lotti, 20.15 Ki ez a lány?
(amer.), 21.05 KiberMa,
21.30 Én vagyok itt!, 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

12.45 Főzzün k megint egyszer űen, 13.10 Honfoglaló,
14.05 A múlt ár nyékában
(szlovák), 15.00 Alpesi őrjárat (olasz), 16.00 A hegyi
doktor (német), 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Fábr y, 21.45
Tóth János (magyar), 22.20
Füles (angol), 0.00 Felhőjáték (magyar)

Duna World

Pozsony 1

11.40 Égető Eszter (magyar), 13.00 Híradó, 14.10
Család-barát, 15.45 Kék
bolygó, 16.05 Opera Café,
17.05 Szerelmes földrajz,
17.40 Gasztroangyal, 18.35
Hétmérföld, 19.15 Kerekek
és lépések, 20.00 Nem csak
a 20 éveseké a világ, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
23.55 Mindenki akadémiája

Pozsony 2

12.20 Szent Fölöp (olasz),
14.10 Menjün k a ker tbe!,
14.40 A konyhám titka,
16.25
A
világörökség,
16.45 Egy lépés a mennyország, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 Viktória királynő (angol), 22.25 Lea, 0.05
Viktória királynő (angol)

11.50 Ünnepi megemlékezkés, 13.45 Mesék, 14.50
Terülj, terülj, asztalkám!,
15.50 A békakirályfi, 16.55
Farkasvermek
(szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Dabač
kapitány (szlovák), 22.10 A
be nem tartott ígéret (szlovák), 0.20 Farkasvermek
(szlovák)
10.45 Ismeretlen hősök,
15.35 Szlovák nemzeti felkelés, 16.35 A farkasok árnyékában (szlovák), 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 Trixi, a kém (szlovák), 22.00 Demeterék
(szlovák), 23.20 A felkelés
archívumából

Markíza tv

8.50 A varázsdada (amer.),
10.40
Ritchie
Ritch
(amer.), 12.40 Madagaszkár 2 (amer.), 14.20 Moder n hamupipőke (amer.),
16.26 Jupiter felemelkedése (amer.), 19.00 Híradó,
20.30 San Andreas (amer.),
22.45 Támadás a Fehér
Ház ellen (amer.), 1.20 Bolondos vakáció (amer.)

JOJ TV

9.05 Robotok (amer.), 13.00
A fogtündér 2 (amer.), 14.55
Gulliver utazásai (amer.-angol), 16.40 A lecsó (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.25 Sport, 20.30 Időjárásjelentés, 20.35 Cunami (amer.), 0.35 Bújócska
(amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 12.35 Az ember sosem tudhatja, 13.55
Japán ismeretlen csodái,
14.55 A felkelés archívuma, 16.30 A farkasok árnyékában (szlovák), 18.30
Esti mese, 19.50 Híradó,
21.00 A halottak nem énekelnek (szlovák), 23.45 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 Julieta
(mexikói), 15.45 Victoria,
a rabszolgák megmentője
(kolumbiai), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Találd ki, mit fogsz nézni!,
23.00 Részeges karatemester (amer.), 1.55 Vissza a
jelenbe 2 (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest,
15.45 Story extra, 16.20
A szeretet útján (török),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 20.10 Barátok közt, 20.50 Éjjel-nappal
Budapest, 22.05 Nászfrász
(amer.), 0.25 CSI: Miami
helyszínelők (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 Anyák gyöngye
(amer.)

M2
12.55
Nils
Holgersson
csodálatos utazása a vadludakkal, 13.30 Digby, a
tinisárkány, 14.20 Gondos
bocsok, 15.10 Maja, a méhecske, 16.00 Gyerekversek,
17.55 Miles a jövőből, 20.05
Holnap tali (magyar), 21.05
Papás-babás (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.35 Odaát
(amer.)

Duna tv

12.50 Főzzünk megint egyszerűen, 13.20 Honfoglaló,
145.05 A múlt árnyékában
(szlovák), 15.10 Alpesi őrjárat (olasz), 16.10 A hegyi doktor (német), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Marvin szobája (angol),
22.40 Véletlen (magyar)

Duna World

11.30 Égető Eszter (magyar), 13.45 Öt kontinens,
14.15 Család-barát, 16.40
Folkudvar, 17.10 Szerelmes
földrajz. 17.45 Gasztroangyal, 18.40 Hétmérföld,
19.20 Kerekek és lépések,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Szent Fülöp (olasz),
14.20 Menjünk a kertbe!,
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Egy lépés a
mennyország, 19.00 Híradó,
20.30 Mit tudom én, 22.00
Úttalan utakon, 22.35 Foxcather (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00
A felkelés, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 21.20 Öröm
az élet, 23.35 Jazz

Markíza tv

12.00 NCIS (amer.), 13.55
Cobra 11 (német), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni, 21.30 A farm, 23.40
NCIS (amer.)

12.00 NCIS (amer.), 13.55
Cobra 11 (német), 15.00
Jószomszédi viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Hí radó, 20.30 Babov rešk y 3 (cseh), 22.40 Hog yan
szedjü k fel a csajokat
(cseh)

JOJ TV

JOJ TV

Markíza tv

11.0 0
C a s t le
(a me r.),
12 .00 Csi l la g sz ü le t i k ,
14.00 Csillag születik,
15.20
Tá r g ya lót e r e m ,
17. 55 Főz d le a nyá m at!,
19.0 0 K r i m i , 19. 30 H í ra d ó, 20. 35 I n kog n it ó,
22 .0 0 Ta l k show, 23.00
Heti hetes

10.30
Lecsó
(a me r.),
12.50 Csillag sz ü let i k ,
16.20 Tá rg yalót a ae rem ,
17.55 Főzd le a nyá mat!,
19.0 0 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 M i nden , a m it
szeretek , 23.00 A halhatatlanok (a me r.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus
augusztus

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

Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erma
Rózsa
Erika

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Gabriel Péter és Oláhová Tímea, a
komáromi Beke Július és Korberová Anita, a komáromi Jančár
Jaroslav és a trencséni Šmídová Natália, a németországi Manuel
Karl Lutz és a komáromi Vasas Margit, a komáromi Tóth Michal
és Kvasnovská Žaneta, a komáromi Gabriel Peter és Szencziová
Júlia, a komáromi Győri Attila és Durmeková Helga
Gútán: a komáromi Kürthy Péter mérnök és Németh Lúcia mérnök, a nyitranováki Bebjak Martin és a Hrušky-i (Csehország)
Jobbágyová Klaudia.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Izsák Marcell, a
madari Csicsó Alexander, a keszegfalvai Jakub Máté
Zsolt és Rigó Alex, a komáromi Rigó Bella Szofia, Ruben
Benjámin, Kovács Peter, Mácsodi Nathaniel, Prónik Alex,
Mészáros Ladislav, Majer Gergő, Hamranová Rebeka és Németh Áron, a bősi Mikolai Zoé, a marcelházai Chren Olivér,
a gútai Pál Zoé, Selčáni Sebastian és Ravasz Jozef, az özdögei Števár Timon, az érsekújvári Urbán Nikolas és Varga
Norbert, az ógyallai Vas Pál, a pati Dudáš Zoé, az ímelyi Ilon
Emma Izabella, a csilizradványi Buriánová Jázmin, a szalkai
Molnár Hanna és az izsai Elemér Kristofer.

A Dunatáj receptkönyvéből

Bakonyi betyárgombóc

Hozzávalók:
50 dkg gomba,
1 vöröshagyma,
1 zöldpaprika,
1 paradicsom, só,
1/2 kávéskanál őrölt bors,
1/2 kávéskanál őrölt kömény,
1 teáskanál pirospaprika,
2 evőkanál olaj,
1,5 dl tejföl.
A gombócokhoz:
50 dkg darált hús,
1 vöröshagyma,
2-3 gerezd fokhagyma,
1/4 kávéskanál őrölt kömény,
2 kávéskanál só,
2 kávéskanál pirospaprika.
1/4 kávéskanál őrölt bors,
Elkészítése:
A húst összekeverjük a fűszerekkel. Ezután diónyi gombócokat
formázunk a masszából. Két evőkanál olajat hevítünk, beleteszszük a húsgombócokat, és óvatosan megforgatva körbepirítjuk
őket. Megszórjuk az apró kockákra vágott vöröshagymával,
egy-két percig rázogatjuk az edényt. Hozzáadjuk a megtisztított,
felszeletelt gombát, megszórjuk a pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a kicsumázott paprikát és a lehúzott héjú,
összevágott paradicsomot. Amikor a gomba levet ereszt, 3-4 dl
vizet öntünk rá. Az edényt néha megmozgatva 10-15 percig főzzük a húsgolyókat. mikor a gombócok átfőttek, beleöntjük az
ételbe a tejfölt, és 2-3 perc alatt összeforraljuk. Ha kell, ilyenkor
még utánízesíthetjük kis sóval, borssal.

Gyümölcsös őzgerinc

Hozzávalók:
A tésztához:
50 dkg semleges ízű
(pl. vaníliás) édes
keksz darálva,
20 dkg puha vaj,
10 dkg porcukor,
2 evőkanál kakaópor,
1-2 evőkanál rum vagy
pár csepp rumaroma
A töltelékhez:
4 dl tejszín,
1 csomag főzés nélkül készíthető vaníliás pudingpor

Elkészítése:
A kekszet ledaráljuk vagy fi- A tejszínt fölverjük a pudingnomra törjük. Összegyúrjuk porral. Egy szilárd, kemény
a tészta többi hozzávalójával. krémet kell kapnunk.
(Mivel a kekszek nem egyfor- A krém felét belekanalazzuk
mák, előfordulhat, hogy kicsit a keksszel bélelt őzgerincbe.
több vaj kell hozzá.)
A krém közepébe belefektetEgy őzgerincformát kibélelünk jük hosszában a megpucolt
folpack-kal úgy, hogy a fólia banánokat. Beborítjuk őket
oldalt jócskán kilógjon.
a krém másik felével. A süA kekszes tésztával vékonyan temény tetejét (ami majd az
kitapasztjuk az őzgerinc ol- alja lesz) pedig befedjük a
dalát úgy, hogy annyi kekszes félretett keksztésztával.
massza megmaradjon, ameny- A kilógó alufóliát a sütenyivel a formát be lehet fedni.
ményre hajtjuk. Aztán az
egészet 1-2 órára hűtőgépbe
tesszük. Szeletelve tálaljuk.

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Sabová Judita (90 éves), Mészáros Hana (61 éves),
Fehér Mihály (87 éves), Botka Milan (64 éves), Holišová
Alžbeta (82 éves), a gútai Gőgh Kálmán (88 éves), Szabó
Mária (89 éves), Tóth Lídia (55 éves), Fekete Erzsébet (72
éves), Balogh Margit (88 éves), a madari Szabó Ferenc (78
éves) és Szabóová Juliana (74 éves), a kolozsnémai Salma
Éva (58 éves), az ifjúságfalvai Gál Ferenc (71 éves), a bátorkeszi Kiss Endre (77 éves), a perbetei Garaiová Helena
(81 éves) és a pati Lévárdy Róbert (57 éves).

Redőnyök * reluxák
* szúnyoghálók *
* markízák, stb.
kedvező áron!

Köszönetnyilvánítások
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, a barátoknak,
szomszédoknak, volt munkatársaknak
és mindazoknak, akik augusztus 14-én
részt vettek a szeretett férj,
édesapa, após, nagyapa és testvér,

Vörös László mérnök

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, hozzátartozóknak és
ismerősöknek, akik augusztus 21-én
elkíséreték utolsó útjára a szerető
feleséget, édesanyát,
nagymamát és rokont,

Fekete Erzsébetet – Szerénkét
(született Ollé)

a gútai temetőbe.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét
őszinte szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK
Megpihent szíved, szemed álomba merült,
Felszállt lelked anyalok közé került.
Angyalként jössz hozzánk,
éjjel csillagként ragyogsz,
Igaz, nem látunk, de tudjuk,
fentről mindig ránk mosolyogsz.
Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk augusztus 17-én,
halálának második évfordulóján

özv. Nagy Idára
Gútán.

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

Szerető fia Józsi és a család

Jézus mondja:
„Aki hisz énbennem, ha meghal is él,
mert az elnyeri az örök életet…”
(Ján. evang. 5. 24)
Halálának 35. évfordulóján emlékezünk

Tóth Péter
kamocsai borbélyra.
Emlékét őrzi felesége
és leánya Irénke

* Vennék Komárom zöldövezetében családi házat, kis kerttel.
Tel.: 0908 768 128

Árnyékolástechnika
és szerviz

Emléküket megőrizzük!

gútai búcsúztatóján és vágfarkasdi
temetésén.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat
és részvétnyilvánításokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

2 vagy 3 banán, de lehet akár
rumba áztatott mazsola vagy
aszalt gyümölcs is).

Pedikúra
Pedikűr
Tel.:
0908 761 373.

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.

Tel.: 0917 381 073
• Idős hölgy ápolót keres
egész napra. Tel.: 0944 628
040.

Kolárovo Cup 2018

Hagyomány, hogy a búcsúi rendezvénysorozat középpontjában a Kolárovo CUP kézilabdatorna áll. Az is hagyomány, hogy ünnepélyes felvonulással veszi kezdetét a nemzetközi torna. Remélhetően az is megszokottá válik, hogy a
tornán aranyérmet szereznek a gútaiak...
Igaz, ilyenkor minden tornate- lányok. Ebben a korosztályban
rem foglalt a városban, tanter- a következő eredmények szümek telnek meg a pihenő spor- lettek:
tolókkal, hiszen egyre többen 1. Gúta, 2. Handball Csallóközjelentkeznek be a versenybe. aranyos, 3. Slovan Duslo VágIdén, amikor a jubileumi, 30. sellye.
kupaversenyre került sor, har- A legjobb játékosnak a gútai
minckét csapat küzdött a dobo- Kiss Laura bizonyult, a legjobb
gós helyezésekért.
kapus a párkányi Lelocká KaAz eredmények:
milla lett, míg a legjobb góllöElőkészítő korosztály:
vő a csallóközaranyosi Százvai
1. Slovan Duslo „B” Vágsellye, Noémi (42 gól).
2. Handball Csallóközaranyos, Nők:
3. Slovan Duslo „A” Vágsellye
1. Ferplast Naszvad-Ímely, 2.
A legjobb játékos címét Zoja Rá- SSE Mezőberény, 3. Gúta.
beková (Slovan Duslo Vágsely- Legjobb játékos a mezőberényi
lye) érdemelte ki, a legjobb ka- Kiss Zsuzsanna lett, a legjobb
pusnak a szőgyéni Lia Vavrová, kapusnak Harcsa Szimona
a legjobb góllövőnek Zora Go- (Gúta) bizonyult, míg a legjobb
golová (46 gól), a Ferplast Nasz- góllövő címét Naszvad-Ímely
vad-Ímely játékosa bizonyult.
csapatából Rudy Brigitta (32
Fiatalabb diáklányok:
gól) érdemelte ki.
1. Dunaszerdahely „A” csapat, Férfiak:
2. Dunaszerdahely „B” csapat, 1. TJ Sokol Cífer, 2. Gúta, 3.
2. Handball Csallóközaranyos
DAC Dunaszerdahely ebben
A legjobb játékos címét Csiba a keretben. Itt a legjobb játéMarianna (Handball Csallóköz- kosnak Šramel Juraj (TJ Soaranyos) érdemelte ki, a legjobb kol Cífer) bizonyult, a legjobb
kapus a gútai Vu The Yen Lucia kapus címét a gútai Keszan
lett, a legjobb góllövő pedig a László érdemelte ki, míg a
dunaszerdahelyi Pónya Réka legjobb góllövőnek járó dí(42 gól).
jat az SE Ercsi – HU csatára,
Az idősebb diáklányok ver- Markovics Attila (40 gól) vesenyében sikert arattak a gútai hette át.

LABDARÚGÁS
II. liga * 5. forduló * A KFC játékosainak melegük volt?
KFC Komárom – MFK Dukla Besztercebánya 0:0
Az elmúlt évekhez képest lassan megkétszereződik azoknak a szurkolóknak a száma, akik a felújításra váró stadionban kíváncsiak a komáromi csapat játékára. Szombaton a rekkenő hőség ellenére csaknem ezren mentek ki a szlovák másodosztály ötödik fordulójának
mérkőzésére, ahol a komáromi KFC a besztercebányai Duklát fogadta.
Matej Slávik – Mihajilo Popović, Marcel
Ondruš, Samuel Antálek, Patrik Šurnovs
ký, Kristóf Domonkos, Roman Zemko,
Erik Mikeš, Goran Matić, Mészáros And
rás, Samir Nurković (C), (cserejátékos
ként) Lukáš Duda, Roman Maximilián
Kollár, Aleksandr Luzin, Adam Fronc,
Szikonya Dávid Krisztián, Izer Ajrulahu
és Lukáš Leckéši összeállítású komáromi
csapat egyértelműen a mérkőzés legaktí
vabb keretének bizonyult. Első helyzetét
már a találkozó 9. percében kidolgozta,
de gólt nem sikerült lőniük. Sajnos, ez a
teljes mérkőzésre jellemző volt, mert leg
többször a vendégek játékterén játszottak,
a besztercebányai védelem kőkeménynek
bizonyult. Az első 45 percben szinte csak
komáromi lehetőségek adódtak, Mészáro
séknak mégsem sikerült megszerezniük a

vezetést. Sláviknak, Komárom kapusának
nem is volt sok dolga, csak az első játék
rész utolsó percében kellett megmozgatnia
izmait. A lila-fehérek játékmestere, Goran
Matić ezúttal nem volt valódi formájában,
a szerb játékos többször is inkább a látvá
nyos cseleket választotta a labda átadása
helyett, sokszor feleslegesen „szólózott” és
a kontrái sem voltak meggyőzőek. A má
sodik játékrész elején kissé megemberelte
magát Matić, látványos, de eredménytelen
volt a félollós kísérlete. Egy lapos, kapás
ból elrúgott lövése nem sokkal ment el a
kapufa mellett, majd a 31. percben egy jól
helyezett szabadrúgását kellett hárítania a
Dukla kapusának. Nurković és Ondruš is
tartalékolta erejét, sajnos a pályán...
Az utolsó öt percben beszorította ellenfe
lét Komárom, de már későn hajrázott és

ezt a rövid
időt kibírta a
vendégvéde
lem. Az utol
só percben
Nurković
előtt adódott
egy lehető
ség, amikor előbb megfogta a labdát, majd
miután a másodperc tört része alatt rájött,
hogy a bíró ezt nem vette észre, egy bom
bát eresztett meg Besztercebánya kapujá
ra, de a hálóőrük ezt is védeni tudta.
A komáromi KFC a bajnokság 2. helyén áll 11 ponttal. Legközelebb augusztus 25-én Eperjesen lép pályára a
komáromi csapat, hazai pályán szeptember 1-jén láthatjuk őket a szakolcaiak elleni találkozón.

IV. liga * 3. forduló
Párkány – Gúta 0:1 (0:0) Érdekes módon
taktikáztak a gútaiak, akik az első félidő
ben elsősorban a védelemre összpontosí
tottak. A párkányiak ezért hiába igyekez
tek, élő fallal néztek szembe a gútaiak
16-os mezője előtt. Lényegében hasonló
volt a helyzet a második játékrészben is,
a hazaiak támadtak, a vendégek védekez
tek, mígnem a 82. percben Lang felfu
tott a jobb szélen, középre adta a labdát,
ahonnal Renczés gyönyörű fejesével a
gútaiak értékes három ponttal gazdagod
tak * Garamkovácsi – Ímely 1:3 (0:0) A
gól nélküli első félidő sem telt el izgalom

Ógyalla – Gyarak 5:2 (2:0)
Parádés játékkal, szép (és ki
használt) helyzetekkel örven
deztette meg a hazai nézőket
a gyallai csapat. A találkozó
38. percében Kling a bal
szélen felfutva a vendégek
tizenhatosára is bejutott, s
védhetetlen gólt lőtt a vendé
gek hálójába. Három perccel
később Nothart ismerte fel a
vendégek védelmi hibáját és
beállította az első játékrész
végeredményét. A második
félidőben, a találkozó 56.
percében Nothart ismételt,
majd a 70. percben Tárnok
növelte a gyallaiak előnyét.
A 89. percben Mokráš gólja
figyelmeztette a vendégeket,
hogy még nem hangzott fel

nélkül, hiszen Oršolík veszélyes támadása
után a kovácsiak háromszor is veszélyesen
próbálkoztak. A második játékrészben a
hazaiak szabálytalankodtak és a 67. perc
ben Gamkrelidze büntetőből megszerez
te az ímelyiek számára az első gólt. Tíz
perccel később Boros, majd négy perccel
utána Máté növelte a vendégek előnyét.
Szépítésre a garamkovácsiaknak csak a 89.
percben nyílt lehetőségük, amikor büntetőt
értékesítettek * Felsőbodok – Szentpéter
4:0 (1:0) A találkozó 10. percében veze
téshez jutott a hazai csapat, s a szentpé
terieknek minden igyekezetük ellenére

sem sikerült kiegyenlíteniük. A második
játékrészben sem javult a vendégek harci
kedve, ráadásul úgy győztek a bodokiak
ellen, hogy még nem teljes a játékoskere
tük, négy osztrák focistát várnak a csapat
ba * Nemeshodos – Marcelháza 2:0 (2:0)
Az első félidő végéig eldőlt a találkozó
végeredménye, bár a vendégeknek inkább
pechjük volt, nem pedig a rossz játék ered
ményezte a vereséget. A marcelháziak több
szerencsével pontot hozhattak volna haza *
A bajnoki táblázatban 2. Ímely (9 pont),
4. Gúta (6 pont), 5. Marcelháza (6 pont),
11. Szentpéter (3 pont).

V. liga * 3. forduló
az utolsó sípszó... * Szalka – Nagy, a 86. percben Turza
Perbete 3:1 (1:0) Több volt góljai értékes pontokhoz jut
a perbetei csapatban, mint tatták a vendégeket * Hetény
azt az eredmények mutat – Tardoskedd 2:0 (1:0) A
ják. Balszerencsével kapott találkozó folyamán mindvé
góljuk után az első játékrész gig érezni lehetett a hetényi
végéig minden elkövettek, ek fölényét. A 15. percben
hogy egyenlíteni tudjanak, Marikovec juttatta csapatát
de a támadásokat sorozatban vezetéshez, majd gólt lőni
hiúsította meg a szalkai véde csak a 2. félidő 12. percében
lem. A második játékrészben Bartonnak nyílt alkalma *
büntetőből lőtték a perbeteiek Berekalja – Naszvad 1:3
egyetlen góljukat * Ipoly- (1:3) A vendégek az első já
ság – Nagykeszi 2:3 (1:1) A tékrészben
bebiztosították
találkozó 21. percében Tóth győzelmüket. A bajnokság
juttatta vezetéshez a vendé újoncának számító csapat
geket, de 10 perccel később hoz érkeztek a naszvadiak,
a ságiak egyenlíteni tudtak. akik a 6. percben Hengerics
A második félidő 3. percében révén szerezték meg a veze
a hazai csapat talált a keszi tést, majd Magyar a 15. és 24.
hálóba, ám a 62. percben percben duplázott. A második

Bajcs – Újgyalla 1:1 (0:0) A mindvégig ki
egyensúlyozott, ám feszülten lejátszott talál
kozón a második játékrész első percében ön
gól született, majd az 59. percben ifj. Nagy
kiegyenlített * Csallóközaranyos – Búcs
2:2 (0:1) A találkozó első gólját a vendégek
részéről Mánya szerezte, majd a második
játékrészben Lelkes és Olajos az aranyosi
aktól, Kétyi a búcsiaktól talált hálóba * Szilos – Keszegalva 2:1 (0:1) Nem kis meg
lepetésre a sereghajtó vendégcsapat részéről
a 21. percben Budai szerzett gólt, amire a
49. percben Géč, a 62, percben Kosztolányi
válaszolt * Pat – Nemesócsa 0:3 (0:1) Az
izsaiak minden védekezése ellenére a ven
dégek klasszissal jobbak voltak. Góllövőik:
Horváth (27. perc), Csizmadia az 53. és 73
percben) * Dunamocs – Bátorkeszi 1:1
(0:0) A kiegyensúlyozott első játékrész után
a 60. percben Varró szerezte meg a hazaiak
gólját, majd a találkozó utolsó percében Sá
tek egyenlített * Dunaradvány/Marcelháza B – Vágfüzes/Kava 2:1 (2:1) A találko
zó 7. percében Juhász nyitotta meg a gólok
sorát, majd a 37. percben Bucsai egyenlített.
A 45. percben Juhász gólja döntötte el a ta

VI. liga * 3. forduló

lálkozó sorsát * Izsa – Ifjúságfalva 5: (1:0)
Az első félidőben csak erőfelmérést végzett
a hazai csapat, majd a 16. percben Konc
gólja jelezte, hogy a bajnokság újonca nem
tud lépést tartani a tapasztaltabb izsaiakkal.
Mindez igazolódott a második játékrészben,
ahol futószalagon születtek a gólok. Az 56.
percben Simon, a 75. percben büntetőből
Procházka, a 82. percben ismét Konc, majd
a 87. percben Šušik labdája kötött ki az ifjú
ságfalvaiak kapujában * Csicsó – Örsújfalu
1:1 (0:1) Kellemetlen pillanatokat éltek át a
csicsóiak, amikor a találkozó 3. percében
Rédler szemfüles gólt lőtt. A továbbiakban
mindvégig kiegyensúlyozott találkozó 57.
percében Polgárnak sikerült kiegyenlítenie
* A bajnokság állása: 1. Izsa (9 pont), 2. Dunaradvány (9 pont), 3. Csallóközaranyos (7
pont), 4. Újgyalla (7 pont), 5. Szilos (6 pont), 6.
Nemesócsa (6 pont), 7. Bajcs (5 pont), 8. Dunamocs (4 pont), 9. Bátorkeszi (4 pont), 10. Vágfüzes (3 pont), 11. Pat (3 pont), 12. Búcs (2 pont),
13. Örsújfalu (1 pont), 14. Csicsó (1 pont), 15.
Keszegfalva (0) pont, 16. Ifjúságfalva (0 pont).

VII. liga * 1. forduló

Bogyarét – Lakszakállas 0:2 (0:1) gól

játékrészben a naszvadiaknak
csak az eredmény megőrzé
sére kellett ügyelniük * Léva
– Ekel 1:2 (0:0) A lévaiak az
első játékrészben csak a vé
dekezésre összpontosítottak,
bár a hazaiak kisebb pálya
fölényt élveztek. Alaposan
megzavarhatta viszont őket,
hogy a találkozó 58. percében
Mészáros a vendégeket juttat
ta előnyhöz, amire a 71. perc
ben még válaszolni tudtak.
A kegyelemdöfést számukra
Szilágyi 82. percben lőtt gól
ja jelentette * A bajnokság
állása: 2. Ekel (9 pont), 4.
Ógyalla (7 pont), 6. Hetény
(6 pont), 8. Nagykeszi (5
pont), 11. Naszvad (3 pont),
13. Perbete (1 pont).

lövő Németh és Bugár * Bogya/Gellér
– Tany 7:1 (a góllövőlista nem érkezett
meg).

V. ifjúsági U19-es liga
3. forduló

Szentpéter – Szőgyén 12:0 (2:0) Góllövők:
Banda 4, Rigó 3, Lakatos M 2, Varga, Jakab,
Szabó * Ógyalla – Bánkeszi 2:2 (1:0) gól
lövő: Ďuráč 2 * Bellegszencse – Ekel 2:2 (
1:1) góllövő Kiss. A bajnokságban Ógyalla
2. (7 pont) 3, Szentpéter (6 pont), 4. Ekel (4
pont), 8. Naszvad (3 pont).
IV. junior liga
Gyarak – Gúta 1:0 (0:0)

KAJAK – KENU

Huszonkét hazai evezősklub 399 versenyzője rajtolt a Pőstyénben megrendezésre került SZNF-versenyen, amely szinte
az ország legnagyobb megmérettetései közé tartozik, hiszen a
különféle korcsoportban és távokon végül csaknem 1000 sportoló indult.
A komáromi kajakosok és kenusok ez
úttal is hozták formájukat és a csapat
versenyben úgy szereztek 361 pontot,
hogy 90 (!) ponttal leelőzték a második
helyezett hazai csapatot. Arról nem is
szólva, hogy a komáromi evezősök közül több esélyes a nyári va
káció miatt nem szállt hajóba.
Az egyéni eredmények:
1 000 m:
éves lányok: ...4. Markovičová
K2, 13-14 éves fiúk: 1. Doktorík Diana, ...7. Maceková Johana
Dominik és Farkaš Tomáš, ...7. * K1, 10 éves fiúk: ...3. Tóth
Doktorík Jakub és Tóth Ľudovít Michal, ...5. Kovács Attila, ...9.
* K2, 13-14 éves fiúk: ...6. Né Demáček Samuel, ...11. Hozlin
meth Dominik és Zrnek Jakub ger Michael, ...22. Švec Bálint,
* K1, kadétok: 1. Schrimpel ...24. Buga Nathan *
Peter * K1, kadétok: 1. Mesz 1000 m:
lényi Márk * K1, juniorok: ...2. K2, kadétok: ...3. Cagáň Samu
Ujvári Marko * K1, juniorok: el – Meszlényi Márk, 4. Bogya
...5. Konečný Kevin, 6. Černák Bálint – Schrimpel Peter * C2,
Martin * K1, juniorok: 2. ...Ná kadétok: ...2. Ladič Andrej
hlik Pavol * K1, 13 éves fiúk: – Léránt Christopher Peter *
...2. Doktorík Dominik * K1, 13 C2, kadétlányok: 1. Ikréniová
éves fiúk: 1. Tóth Ľudovít * K1, Viktória – Jankovská Kristína,
13 éves fiúk: 1. Farkaš Tomáš, 2. Jelínková Aneta – Kubicová
...6. Bagin Matúš * K1, 14 éves Nina * K1, nők: ...2. Konečná
fiúk: ...5. Németh Dominik * Anita * C1, férfiak: ...2. Banai
K1, 14 éves fiúk: ...2. Doktorík Tóth István, ...4. Sýkora Samu
Jakub * K2, kadétok: 1. Bogya el Daniel * K1, veteránok: ...2.
Bálint és Schrimpel Peter * K2, Tóth Norbert, 3. Ďurčo Marek,
kadétok: ...3. Cagány Samuel ...5. Krajči Ladislav, ...9. Né
és Meszlényi Márk * K1, vete- meth Ľudovít * K1, veterán
ránok: 1. Ďurčo Marek, 2. Tóth nők:...5. Doktoríková Anna *
Norbert * K1, veteránok: ...2. K2, 13-14 éves fiúk: 1. Dok
Krajči Ladislav, ...4. Náhlik Pa torík Jakub – Tóth Ľudovít, 4.
vol, 5. Dosúdil František * C1, Doktorík Dominik Farkaš To
14 éves fiúk:...3. Sýkora Adam máš * K2, 13-14 éves lányok:
Anton, ...5. Slávik Sebastián 1. Bugár Réka – Sidová Bianka
Igor * C1, 14 éves fiúk: 1. Lé * C2, 13-14 éves fiúk: 1. Lé
ránt Lucas, 2. Ott Jakab * C1, ránt Lucas – Ott Jakab * K1,
kadétok: 1. Léránt Christopher juniorok: ...8. Ujvári Marko,
Peter * K1, 13 éves lányok: ...4. 9. Náhlik Pavol * K1, kadétok:
Krkošková Viktória * K2, 13-14 1. Meszlényi Márk, ...5. Sch
éves fiúk: ...4. Németh Dominik rimpel Peter * C1, kadétok:
és Zrnek Jakub * K1, kadétok: 1. Léránt Christopher Peter *
1. Meszlényi Márk, 2. Schrim C1, kadétlányok: 1. Ikréniová
pel Peter * K1, juniorok: 1. Viktória, ...3. Jelínková Aneta
Ujvári Marko, ...4. Konečný * C2, férfiak: 1. Banai Tóth
Kevin * K1, juniorok: ...3. Ná István – Sýkora Samuel Dani
hlik Pavol * K1, 13 éves fiúk: 1. el * K2, veteránok: ...2. Krajči
Doktorík Dominik, ...4. Zrnek Ladislav – Németh Ľudovít,
Jakub, ...7. Bagin Matúš * K1, ...5. Dosúdil František – Náhlik
14 éves fiúk: ...2. Doktorík Ja Pavol * K2, nők: 1. Danišová
kub, ...5. Németh Dominik *
Veronika – Konečná Anita *
2 000 m:
K1, 14 éves fiúk: ...7. Doktorík
K1, 12 éves fiúk: 1. Grolmus Jakub *
Lukáš, ...9. Nagy Dominik, K1, 13 éves fiúk: 1. Tóth Ľu
...12. Podleiszek Dávid, ...18. dovít, 2. Farkaš Tomáš, ...4.
Ikréni Márk, ...24. Zauko Vik Doktorík Dominik * C1, 14
tor * K2, 11-12 éves lányok: éves fiúk: 1. Léránt Lucas, ...3.
...3. Stojkovičová Dominika és Ott Jakab, 4. Sýkora Adam An
Tóthová Tamara, ...7. Ptáčková ton, ...8. Slávik Sebastián Igor
Eliška és Szencziová Natália * K1, 14 éves lányok: ...2. Bu
* K1, 11 éves fiúk: ...2. Mar gár Réka * K1, 13 éves lányok:
sal Máté, 3. Bugár Marek, ...6. ...8. Kovács Viktória * K2, juTéglás Mário * K1, 10 éves niorok: ...3. Tóth Alex – Ujvári
lányok: 1. Zrneková Michaela, Marko, ...6. Konečný Kevin –
2. Demáčeková Lucia * K1, 9 Náhlik Pavol.

CSELGÁNCS

Női II. liga

A bajnokság megkezdése előtt a komáro
mi női csapat a magyarországi Gyirmó
ton játszott előkészületi mérkőzést, ahol
a Hatyina Zsófia, Patócs Dorina, Beke
Réka, Balázs Aranka, Czibor Kinga, An
gyal Enikő, Németh Vivien, Csicsó And
rea, Mezei Virág, Győri Bianka, Pauer
Tünde, Tamáš Henrietta, Kántor Vivien,
Gaál Csenge, Pajor Karmen összeállítású
csapat 2:1-re győzött Pauer Tünde gólja
ival.

Elsősorban kiváló eredményeinek köszönheti a gútai cselgáncsszakosztály, hogy a nyaranta megrendezésre kerülő
nemzetközi edzőtábora egyre nagyobb érdeklődést vált ki.
Idén a szervezők jubiláltak, ugyanis 25. alkalommal került
sor a találkozóra, amelyen több mint 200 cselgáncsozó jött el
Gútára, hogy felkészüljön a őszi versenyszezonra. Felvételünkön a gútai csapat és a szervezők láthatók.
–kárp–
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