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● Novemberben indul a naszvadi
fürdő próbaüzemelése
● Ellopták a gránátot
3. oldal

Hatszáz több, mint a kilencszáz?

Komáromban megszűnik
az Agrárkifizető Ügynökség
(PPA) hivatala

Hodek Mária felvétele az őrsújfalusi Duna-szakaszról

Közel 9 millió eurót emésztenek fel
a soron következő önkormányzati választások

Nem lesz olcsó mulatság...

Minden előzetes bejelentés nélkül, az elmúlt napokban érkezett a hír, hogy Komárombasn
a mezőgazdasági minisztérium döntése alapján megszüntetik a jogos földalapú támogatást
kifizető ügynökség tevékenységét. Ez a régióban mintegy kilencszáz olyan gazdálkodót érint,
akik a felmérések szerint jogosultak a támogatásra. A komáromi ügynökség tevékenységét
az érsekújvári hivatalhoz csatolják, amely napjainkban mintegy 600 gazdálkodó támogatását biztosítja. Adódik a kérdés: A minisztérium szerint a hatszáz több, mint a kilencszáz?
Az eset annál is felháborítóbb, szavukat, ami nagy valószínű- hektárra járó támogatást, hogy
mivel az Érsekújvári járásnak ség szerint két dolgot jelenthet: arról elfelejtették tájékoztatni
nincs parlamenti képviselője, 1. Az államtitkár nem jelezte a termőföld jelenlegi művelőit.
ezzel szemben Bastrnák Tibor nekik a komáromi agrárkifizető Ez év elején valamennyi táés Vladimír Matejička sze- iroda megszüntetését,
mogatottnak igazolnia kellett
mélyében a Komáromi járás 2. Tudtak róla, de bölcsebbnek vagy a tulajdonjogát, vagy
érdekeit kettőnek is védenie tartották ez esetben is a hallga- a tulajdonossal kötött bérlekellene.
tást.
ti szerződését. Ezek legjobb
Mindketten kormánypárti szí- Az Agrárkifizető Ügynök- esetben is 510 hektáros parneket képviselnek, ráadásul séggel (a továbbiakban AÜ) cellák voltak. Szerencsére az
Bastrnák Tibor a Most-Híd kapcsolatban korábban is ÁÜ komáromi irodájának alparlamenti frakciójának veze- sok kétes ügy merült fel. Az kalmazottai segítettek a büroktője is, miközben 2016 szep első, nagy botrányt kiváltó rácia útvesztőjében eligazodni
temberétől a földművelésügyi ügy amiatt pattant ki, hogy az a többnyire idős embereknek.
minisztérium államtitkára az olasz „mezőgazdászok” olyan Ezentúl minden ügyesbajos
ugyancsak a MostHíd sorait területre is kaptak pénzügyi dologgal Érsekújvárba kell
erősítő, dunaszerdahelyi illető- támogatást, amelyet nehezen majd utazniuk.
ségű Csicsai Gábor.
lehetett volna megművelni, Ha így megy tovább, akkor
Érdekes, hogy ilyen fontos és mivel azon évtizedek óta lakó- a gázgyár és a hajógyár után
egyben felháborító döntések telep áll. Legutóbb az okozott lassan a hivatalok is megszűnesetében a komáromi parla- felháborodást, amikor Roško- nek a komáromi járási székhementi képviselők nem hallatják vá „grófnő” úgy kapott 180 lyen...

A szlovák kormány múlt heti ülésén jóváhagyta a polgármesterek jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosítását. A Smer-SD műhelyében készült törvényjavaslat emelné a polgármesterek alapfizetésének a település lélekszáma szerinti szorzóját, egyúttal 70-ről 60 százalékra csökkentené az alapfizetés emelésének lehetőségét.
A javaslat további célja, hogy a viselőjelöltként is megmé- költségeire fordítják majd.
végkielégítés összegét a funk- rettethetik magukat, ugyan- További pénzeszközök a szacióban töltött évek számához akkor a polgármesterjelöltek vazóbizottságok biztonságos
igazítsa. Minderről a parla- esetében feltétel a 25.
működésének lement a szeptemberi ülésén életév betöltése. Az önbonyolítására,
a
dönt majd.
szavazóhelyiségek
kormányzati választás
Az önkormányzati választá- egyfordulós lesz. Az
felszerelésére és a
sokat november 10én tartják. önkormányzatokba
közrend biztosítáa
Szavazati joggal azok a 18. legtöbb szavazatot szersára szükségesek.
életévüket betöltött szemé- zett képviselők kerülnek
A Statisztikai Hilyek rendelkeznek, akiknek majd. A polgármesteri
vatal forrásaiból
az adott településen állandó székbe szintén a legtöbb
származó pénzt a
lakhelyük van. A települések szavazatot elért jelölt
választási eredmé18 évet betöltött lakosai kép- ülhet, szavazategyennyek feldolgozására fordítják.
lőség esetén új választásokat írnak ki A novemberi
önkormányzati választásokra A magyarországi Marketing Oktatásért és Kutatásért
az adófizetők pénzéből 8 890
458 eurót költenek. A válasz- XXIV. Országos Konferenciája Komáromban
tások szervezési-technikai biztosításáról szóló ütemtervből,
Semjén Zsolt és Potápi Áramelyet szerdán hagyott jóvá
pád János, a Miniszterelkormány, az is kiderül, hogy A hét végén a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának szervezésében, az egyetem Konferencia-központjában kerül
nökség nemzetpolitikáért
a belügyminisztérium költ- sor a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXIV. Országos Konferenciára. A konferenciasorozat története során első ízben mozfelelős államtitkára adta
ségvetéséből 7 465 708 eurót, dul ki Magyarország területén kívülre.
át a Külhoni Magyarságért
míg a Statisztikai Hivatal költ- A Selye János Egyetem olyan szakmai sikereiket, tapasztala- zéppontjában a termelékeny- lását a gazdaság fejlődéséhez.
Díjat, amelyet a miniszterségvetéséből 1 424 750 eurót intézmények után szervezi a taikat és kutatási eredménye- ség, a hatékonyság áll, s ettől A kétnapos tanácskozás alatt
elnök évente tíz személyfordítanak a választások lebo- konferenciát, mint a közgaz- iket. Az augusztus 27én és a szervezők sem tekinthetnek számos szekció kínál a tudonek ítél oda.
nyolítására. Az önkormányzati daságtudományi oktatás fel- 28án sorra kerülő komáromi el. Józsa László, a szerA kitüntetettek között volt
mányterület
érdekes
választásokat 2018. november legvárának számító Budapesti rendezvény középpontjába a vezőbizottság elnöke
a komáromi Korpás Éva
témáiban prezentációs
10én, szombaton tartják.
népdalénekes és a SzlováCorvinus Egyetem. Ez a tény hatékony marketing gondolata szerint bíznak abban,
és publikációs lehetőséA belügyminisztériumtól szár- mindenképpen a komáromi SJE áll. A konferencián közel száz hogy a konferencia kökiai Magyar Cserkészszöget. A bemutatókon az
mazó pénzeszközöket a vá- munkájának elismerését jelenti. előadó osztja meg tudását a je- zelebb visz ahhoz, hogy
vetség is.
oktatás és a publikálás
lasztási bizottságok tagjainak A szervezők elsődleges célja, lentkezések alapján több, mint megértsük a marketing
problémáival külön fogjuttatásaira, a szavazólapok, hogy a marketing oktatásában száztíz fősre duzzadó szakmai és a hatékonyság kapAugusztus 20-án, a nemlalkoznak. A második
a választási tájékoztató anya- és kutatásában résztvevő ta- hallgatóság előtt.
zeti ünnep alkalmából
csolatát, a marketing
napon kerül sor a PhD
gok és egyéb nyomtatványok nárok ismertessék egymással Napjaink gazdaságának kö- lehetséges hozzájáruMagyarország
pozsonyi
kollokviumra.
nagykövetségén a Magyar
Érdemrend tisztikeresztSzeptember 10-e után kiderül, hogy az ősszel kik közül választhatnak a komáromi polgárok
jével tüntették ki Juhász
Györgyöt, a Selye János
Egyetem rektorát. Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke a felvidéki
A függetlenekből álló jól szervezett csoportok az el- Mivel a választások közeledtével már a pártoknak ket, és a város érdekében mérettessék meg magukat az
magyar felsőoktatás terümúlt években pártokként viselkedtek, miközben nem sincs idejük a fanyalgásra, a hatalomhoz való ragasz- őszi önkormányzati választásokon. Lehet, hogy kicsi
letén végzett magas színkötötték őket szinte semmilyen szabályok. Ha kellett, kodás ösztöne diktálja az egyedüli túlélési módot: a az esély, de már ennek a megragadása is siker lenne.
vonalú munkája, valamint
fegyelmezett egységgel, ha kellett, csoportokra fel- háttérbe szoruló pártok kulcsszereplőinek a független A polgárok kritikája, elégedetlensége ugyanis hiába
a helyi közéletben betöltött
osztva támogattak vagy akadályoztak meg döntése- csoportokkal és a már említett elkötelezett magányos jogos, ha ezúttal sem találnak maguk között alkalmas,
szerepe
elismeréseként
ket, hirdetve a szabad véleménynyilvánítás jól hangzó függetlenekkel kell megegyezniük a hatasenkinek el nem kötelezett független jeadományozta az intézmény
elvét. A háttérben megbúvó valódi célok pedig még a lom felosztásáról, természetesen csendben,
lölteket, akik rendelkeznek tekintéllyel és
rektorának.
legtájékozottabbak számára is csak sejthetők és per- megkímélve ettől a kényszerdöntéstől a
különböző irányú szakmai tapasztalatoksze bizonyíthatatlanok. A rendelkezésükre álló sajtó- választóikat. Miután az alku létrejön, közös
kal, és akik a várt változás érdekében fel
termékeknek
és
szószólóknak
sem
céljuk
a
leleplezés,
erővel,
szinte
teljes
médiatámogatással
lemerik vállalni a jelöltséget. Maradnak tePENIAZE
úgy állítanak be mindent, ahogy azt a közvélemény het összehangolni a kampányt, melynek fő
hát a rutinos régi szereplők, és azok túlélés
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
látni szeretné. Taktizálásuk a helyi közéletben a pár- üzenete az lesz, hogy mindez a választók
érdekében megkötött alkui.
tokénál is rugalmasabb, hiszen nem kell egyeztetni a és a város érdekében történik. Ez azoknak
Egyértelmű, hogy a városnak új közéleti
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
felsőbb vezetéssel és az esetleges támogatással sem a háttérben sejthető támogatóknak is érdeszemélyiségekre van szüksége. Nem kikell elszámolniuk. A ismert csoportokhoz tartozó kép- kük akiknek kedvencei mind a függetlenek
zárt, hogy ilyenek felbukkannak majd az
viselők érdekeit hatékonyan támogatták a magányos- között, mind a pártok soraiban fellelhetők.
egyes pártok és független csoportosulások
z od 600 € do 10 000 €
ként ideoda csatlakozó elkötelezett függetlenek is.
A valódi változás pedig újra távolodik,
listáin is, s minden jelölt egyenlő eséllyel
A fenti vélemény alapján nem meglepő, hogy a ha- azok a képviselők, akik fenti alkukból nem kérnek, indulhat. A választók kizárólagos joga és persze köteKOMÁRNO,ul. Petöfiho 11
gyományos pártok bírálják a függetlenek szinte el- választhatnak a szélmalomharc kudarcokra ítélt foly- lessége, hogy kiválasszák a feleslegesen sok 25 kép( 0918 709 049
lenőrizhetetlen szerepét, csupán azt felejtik el, hogy tatása és a beletörődő, önkéntes félrevonulás között. viselőt, akik egyrészt ezt a pazarló létszámot képesek
Magyarul is BESZÉLÜNK
a közéletnek ezt a vadhajtását és zsákutcáját maguk Az egyedüli lehetséges megoldás ebben a helyzetben lesznek lecsökkenteni és ami még fontosabb, hajlandók
teremtették meg azzal, hogy az egyes pártstruktúrák- az lenne, ha a választóknak új arcokból, munkájukban és képesek lesznek a városi cégekben és intézményekban többnyire az érdekelvű, megélhetési politikusok sikeres, környezetükben hitelesként ismert és elismert ben eluralkodott rossz szokások megváltoztatására és
tartják a kezükben a gyeplőt és fokozatosan megsza- személyiségekből kellene választaniuk. Őket kellene egy áttekinthetőbb, hatékonyabb testületi munkára.
badulnak a hiteles közszolgáktól.
rábeszélni, hogy küzdjék le fenntartásaikat, kényelmüBenyó Zoltán

Kitüntetések
augusztus 20.
alkalmából

A Selye János Egyetem munkájának elismerése

Nyár végi helyezkedés Komáromban...
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Támad
a nyugatnílusi vírus!

Szlovákiában még nem, ám
Magyarországon, Komárom
-Esztergom megyében már
regisztráltak fertőzéses eseteket. A megyei Kormánymegbízotti Kabinet honlapján
egy tájékoztatót tett közzé,
melyben leírták, hogy a megbetegedés több évtizede van
jelen Magyarországon, évente 20-40 esetet regisztrálnak.
A vírus gyakoribb az ország
déli megyéiben, az idei első
esetet is Csongrádból jelentették. – Komárom-Esztergom
megyében a mai napig egy
gyanús humán esetet jelentettek, melynek megerősítése
nem történt meg, és egy állati
megbetegedésről van tudomásunk” – olvasható a tájékoztatásban.
A nyugat-nílusi vírusnak
mindöszsze a neve
hangzik egzotikusan, a
kórképet ugyanis 1937-ben a
Nílus mentén írták le először.
Egyébként egy úgynevezett
zoonozisról, vagyis állatról
emberre terjedő betegségről
van szó. Alapvetően a madarak hordozzák és szúnyog
közvetítésével juthat emberi,
vagy állati szervezetbe, például lovakba.
A fertőzés az esetek 80 százalékában tünetmentes, de a
tünetekkel járó esetekben is
enyhe lefolyású, lázzal, felső
légúti panaszokkal és kiütésekkel járhat. Csak az esetek
kis százalékában alakulhatnak
ki – főleg több krónikus betegséggel küzdő, legyengült
immunrendszerű embereknél
– komolyabb egészségügyi
gondok, így agyvelő- vagy
agyhártyagyulladás.
Az egyetlen állati megbetegedés után a kormányhivatal felhívta az alapellátásban
dolgozó orvosok figyelmét,
tájékoztatott a bejelentési és
mintavételezési kötelezettségről, melyben a hatóság szakemberei segítséget nyújtanak.

Tűz pusztított a pati fürdő büféinél
Kellemetlen meglepetést okozott
a tulajdonosoknak és a pati fürdő
vendégeinek, hogy augusztus 23-án
a büfésor négy kioszkja lángra ka-

pott. Tekintettel arra, hogy a konyhákon javában készültek a vendégek
fogadására, sok gyúlékony anyag
halmozódott fel, zsír és szárazanyok

formájában, nem szólva arról, hogy
valamennyi épület faszerkezetű volt.
Annak ellenére, hogy a tűzoltók
szinte percek alatt a helyszínre érkeztek, nem sikerült megfékezniük
a lángokat, így három büfé teljesen
kiégett, egy erősen megrongálódott.
Csak a büfésor utolsó épületét sikerült megmenteni, amelyet vízfüggönnyel védtek a lángoktól. Pénteken még a tűzoltóság felügyelte a
tűz helyszínét, az ismételt gyulladás
elkerülése érdekében. Az elsődleges
vizsgálat szerint az egyik büfé raktárhelyiségében rövidzárlat okozta a
lángtengert.
A tűzeset nemcsak a büféseket érintette érzékenyenyen, hanem az üdülőket is, ugyanis a büfésor gondoskodott a bőséges ételválasztékról.
Jakab István felvételei

56. járási dal- és táncünnepély Kolozsnémán

Annak ellenére, hogy Kolozsnéma nem tartozik a Komáromi
járás népesebb községei közé,
évről évre nívós szervezéssel
biztosítja a Csemadok dal- és
táncfesztiválját. Idén első ízben
léphettek a csoportok az új szabadtéri színpadra, amely ugyancsak jól „vizsgázott”.
Felvételeinken (fent) a marcelházai Menyecskekórus és Kincses Citerazenekar,
illetve a szentpéteri Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, (lent-balról) a nézők egy csoportja, a tombolahúzás (ezt Szalay Rozália polgármesternő irányította).
Pint Tibor mérnök

Deminger János évek óta harcol a Kertek alja utcáért

Halálos
baleset

Miért nem jutottak el Pozsonyig
az örsújfalusi panaszok?

– Az örsújfalusiaktól csak az adó kell? Miért kell mostoha gyerekként bánni velünk? Komáromban, ha
valahol összegyűlik tíz centi esővíz, már kitör a pánik, nálunk húszcentis és sz*r úszik benne – fakad ki az
elhíresült Kertek alja utca egyik idős lakosa. És igaza is van, ugyanis ottjártunkkor ugyan nem úszott az
utca, de az áporodott bűz még mindig érezhető volt.
Hiába ágált Rajko Ferenc képvise- telt meg bűzlő szennyvízzel, s a rendőrség komáromi igazgatósága
lő, sürgetve az azonnali megoldást, tulajdonos le akarta csiszolni a fe- előtt, mert Demingernek széket és
a komáromi képviselők között delet, hogy jobban zárjon, a gödör kávét is küldtek, s néhány illetémég most is ott ülnek azok, akik a berobbant. Deminger azóta járja kes elismerte, hogy egyesek befoBastrnák Tibor nevével fémjelzett az orvosokat és keresi az igazát, lyásolták a nyomozást. Deminger
ominózus utcaszakaszon lefekte- ám a rendőrség minden esetben másnap Pozsonyban folytatta a
tett (?) szennyvízcsatorna átadását csak a vizsgálat elejéig jut, mert tüntetést, ahol kellő publicitást is
boldog mosollyal hagyták jóvá an- azt a komáromi ügyészség azonnal biztosítottak számára. Előbb a köznak ellenére, hogy az ott élők az leállíttatja. Beigazolódott, hogy az ponti ügyészség épülete előtt tünteelső perctől jelezték, a bekötések akkoriban Olláry Viktor elnöklete tett, ahol az ügyészség illetékesei
módja ellenkezik józan ésszel. alatt álló KOMVaK nemcsak vál- megdöbbenve tapasztalták, hogy
Jóslatuk be is vált, gidres-gödrös lalati ügyvéddel, hanem „saját” Deminger anyagai közül több is
eltűnt, illetve nem jutott el hozzáaz úttest, ahol időnként bugyog a ügyésszel is rendelkezett.
fekália. Emlékezetes az eset, ami- Múlt héten kedden Deminger meg- juk. Ígéretet tettek, hogy teljeskörű
kor Deminger János vízóragödre unta a szélmalomharcot és változta- felülvizsgálatot kezdeményeznek.
tott a taktikáján. A A kormány épülete előtt is nagy
komáromi rend- érdeklődést váltott
őrséggel szem- ki Deminger kezdeben egyéni tün- ményezése, itt már a
tetésbe kezdett, külföldi sajtó képviugyanis legutóbb selői is megjelentek,
a
nyomozati m e g d ö b b e n é s s e l
szervek (vagy az értesülve az ügy koügyészség?) az máromi hátteréről.
ügyet meghami- Véleményünk szehamarosan
sítva, azzal zárta rint
le a vizsgálatot, robban a Deminami
hogy Deminger a ger-bomba,
szennyvízgödör- nem használ majd
Komárom hírnevében robbant fel...
Le a kalappal a nek...

Marcelházánál
Pénteken délután halálos
közlekedési baleset történt
Marcelházán. Egy személyautó vezetője a jobbívű kanyarban eddig ismeretlen
okból áttért az ellentétes sávba és lehajtott az úttestről. A
gépkocsi szétroncsolódott,
vezetője pedig az autóból az
árokba repült. Az 51 éves
virti férfi a helyszínen szörnyethalt. A rendőrség megkezdte a halálos baleset körülményeinek kivizsgálását.

Ha esik, nem csak víz van az utcában...

Szinte naponta beszakad valahol az úttest széle

Egyelőre az is feltételezhető,
hogy a nagy melegben vezetés közben elbóbiskolt és így
rohant a halálba.
Az ügyben elrendelték a törvényszéki boncolást.
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Novemberben megkezdődik az új naszvadi fürdőkomplexum próbaüzemeltetése

Dr. Haris József polgármesterként visszavonul

Egyértelműen a Komáromi járás polgármestereinek nesztora. Még a rendszerváltáskor választották a helyi nemzeti bizottság elnökévé és más funkcionáriusokkal szemben
azonnal hozzálátott annak megvalósításához, hogy Naszvad egyre inkább kisvárosi jelleget kapjon. Varázslatosan szép központi teret építtetett ki, amelynek központjában formabontó, inkább templomra, mint községházára hasonlító irodaház áll. Szinte évente
megújított, átalakított egy-egy épületet. Életművének egyfajta „megkoronázása” azonban minden bizonnyal a község grandiózus fürdőjének átadása lesz.
– Ez a fürdőközpont korántsem olyan létesítmény, amelyet be lehet fejezni. Egyszerűen arról van szó, hogy túl a
hetvenen már nem csupán arra
vagyok büszke, hogy Naszvad
folyamatosan fejlődik, hanem
a családomra, a gyermekeimre és a négy tündéri unokám-

ra, akik lassan felnőnek, és
közben rádöbbentem, hogy
milyen keveset voltam velük
– mondja, miközben kalauzol
az új fürdő területén. Mutatja
a központi épület előcsarnokát, ahonnan a portás az egész
fürdőt szemmel tarthatja, a
leendő konyhát és kiszolgálópultot, majd bepillantást
enged oda, ahová az átlagpolgár soha nem kap belépési
engedélyt. Vaskígyók tekeregnek a központi vízelosztó
helyiségében, ahol az egyes
medencék a hőfokát lehet stabilizáni. Kemény hideg esetén
egy külön kazán „ráfűt” a fürdővízre. – A rendelkezésünkre
álló termálfurat sajnos nem
tartalmaz kellő mennyiségű
metánt, így azt nem tudjuk kinyerni, s ezért földgázzal üzemeltetett áramfejlesztő gondoskodik a fürdő épületének
elektromos ellátásáról, ami
legalább negyven százalékos

megtakarítást
eredményez
majd – magyarázza a polgármester, amikor a furcsa szerkezetről érdeklődöm.
Lassan kiérünk a medencékhez, ahol az utolsó simítások folynak. Az élményfürdő
csempézése már befejeződött,
csak a felső szegélyt kell még

felrakni, a nagy medence alapos takarításra vár, mielőtt feltöltenék, a gyermekmedence
járólapjait pedig a hét végéig
felrakják.
– Egy község eredményessége
soha nem a polgármestertől
függ. Kell egy komoly háttér,
egyrészt a képviselőtestület,

másrészt pedig a család. A
képviselők nagy szerencsémre
egyöntetűen támogatják a fejlesztési tervet, amely minden
esetben közös döntés. A család
pedig az otthoni békét biztosítja. Nekem szerencsém volt,
mindkettő remekül működik.
Lassan kiérünk egy újabb építkezési területre. Kisebb szállodák, panziók nőnek ki a földből, mellettük bungalók.
– Hatalmas beruházást kíván
egy fürdő építése, amelynek
minden lépését előre meg kell
tervezni, illetve számolni azzal, hogy a fejlesztéssel nem
szabad leállni. Semmiképp
sem szabad megelégedni a
napi látogatókkal, megfelelő
infrastruktúrát kell kialakítani
annak érdekében, hogy hoszszabb ideig maradjanak.
Egy külsős vállalat építi a szállodákat, vagy nevezzük inkább
panzióknak, ahová 1-2 hétre
jöhetnek a pihenni vágyók. A
bungalókba üdülni vágyó családokat várunk.
Az sem titok, hogy egy nagyobb terület iránt most egy
pozsonyi cég érdeklődik,
amely úgy 150 személyes
nyugdíjasotthont kíván létesíteni. Ennek egy részében a
szépkorú naszvadiak kapnának elhelyezést. A többi szobába a környékről fogadnánk
be olyan idős embereket, akik
szívesen kihasználnák a fürdő
nyújtotta lehetőségeket is.

Az élménymedence sok-sok meglepetést tartogat majd a fürdő vendégeinek
Már folynak a tárgyalások, s
természetesen a legfontosabb
jelenleg a terület eladása. S
amint az másutt is természetes,
az építtetők olcsón, a község
pedig reális áron szeretne üzletet kötni.
Annak érdekében, hogy ne történhessen visszaélés, előszerződést kötünk, s ennek alapján
csak akkor kerül át a földterület az új tulajdonos birtokába,
ha az már megkezdte a tényleges munkálatokat – mondja dr.
Haris.
Nem messze az új fürdőtől,
nagy kiterjedésű, könnyen
kitermelhető kavicsréteget találtak, alapáron termelik ki a
sódert, így nem kell távoli vidékről szállítaniuk.
– Azt még nem is említettem,
hogy a kavicsbányából szeretnénk egy nagyfelületű tavat

Sorban épülnek a bungalók és az apartmanok, de további, közművesített területek várják azokat, akik saját nyaralót szeretnének itt

Előzetes letartóztatásba került a gútai vajda

A vidám cigánybál furcsa utójátéka
A gútai búcsú és vásár rendkívül gazdag programja mellett háttérbe szorult a Dankó Pista
lakótelep roma kollektívája által szervezett cigánybál. Első ízben fordult elő, hogy a gútai
romák úgy érezték, bár szűkösebb körülmények között, jól megfizetett sztárvendégek nélkül,
de őket is megilleti a hozzájuk legközelebb álló zenei kultúra és tánc vidám felidézése. A szervezésben kétségkívül a legnagyobb részt a cigányvajda, Golyó vállalta magára, aki hosszasan
tárgyalt a körülményekről a betelepült romák képviselőivel, nehogy megismétlődjenek a két
fél csatározásai.
Lényegében probléma nélkül, dót, majd hazament. A szímői ezért családtagjaival együtt
vidám hangulatban zajlott a roma férfi ezalatt értesítette a több alkalommal is felkereste
bál, amelybe a környéken lakó rendőröket, hogy fegyverrel a gútai Dankó Pista telepet.
nem roma lakosság is bekap- fenyegették meg.
Vitatkoztak, egyeztettek, majd
csolódott. Kisebb rendzava- Augusztus 17-én hivatlan lá- a „károsult” arra a döntésre
rásra csak két esetben került togatók rohanták le a vajda jutott, hogy visszavonja a felsor, amikor egy szímői roma otthonát, állig felfegyverzett jelentést és vállalja annak jogi
fiatal ittasan kötekedni kez- kommandósok, akik az otthon következményeit.
dett.
tartózkodókat a földre fektet- A hazai bűnüldöző szervek ezA bál résztvevői közül többen ték, a vajdát megbilincselték úttal azonban nemcsak a zsais állítják, hogy ekkor a vajda, és a bírói határozat értelmében rolás tényét szeretnék igazola cigánytörvényeknek megfe- letartóztatták. A házkutatás ni, hanem az engedély nélküli
lelően a férfit előbb figyelmez- során valóban találtak lőfegy- fegyvertartás bűncselekmétette, majd pénzbírságot rótt ki vert (gázpisztolyt), mi több, a nyével is foglalkoznak. A vajrá. Ennek azonban következ- szímői bejelentés alapján az dának ugyanis sem fegyverményei lettek.
valóban a gépkocsiban volt.
tartásra, sem fegyverviselésre
Miután a férfi nem fizetett, a A rendőrség nyomozati osztá- nem volt engedélye. Mivel ez
vajda családi házánál kereste lya zsarolás miatt indított el- súlyos bűncselekménynek mifel, ahol felszólította a bírság járást, melynek lefolytatásáig nősül, az ügy minden bizonymegfizetésére. A férfi fenyege- Golyó rács mögött marad.
nyal a bíróságon folytatódik.
tően lépett fel, s ekkor Golyó a Idővel a szímői férfi rádöbbent A Dankó Pista lakótelepen
gépkocsijából lőfegyvert vett arra, hogy ez a tette nem egy jó egyelőre nyugalom van, de feelő, sakkban tartva a táma- életbiztosítás a jövőre nézve, szült a légkör.

kialakítani, amely egyaránt
szolgálna további kitermelésre, másrészt a környék kiépítésével itt egy szabadidőpark és
horgásztó is létesülne. De ez
még a jövő zenéje – neveti el
magát a polgármester.
A naszvadi fürdő kialakítása dr. Haris József életműve
lesz. Novemberben már nem

indul a polgármesteri székért.
Annyit azonban elárult, hogy
képviselőként még szeretne
tevékenykedni, támogatva a
leendő polgármestert. Kamatoztatni szeretné kapcsolatait, szerzett ismereteit. Nem
öncélúan, hanem községe,
Naszvad épülése, szépülése
érdekében.

Akkor sincs gond, ha hirtelen
lehűl a levegő, ez az automata
kazán segít „ráfűteni”

Ellopták a gránátot, felrobbanásakor
50 méteres körzetben
minden megsemmisülhet!

A múlt hét végén a Duna túlpartján, Dömös térségében egy horgászni induló család az alapcsony vízállás következtében a partot védő kövek között egy II. világháborús szárnyas repeszgránátra figyelt fel. Ahogy ez elvárható, azonnal értesítették a veszélyes leletről a rendőrséget, ők pedig a tűzszerészeket.
A magyar rendőrség a terüle- kezése előtt eltulajdonította. A val rendelkezik, haladéktalanul
tet biztosította, kijelölte, majd Komárom-Esztergom Megyei jelentkezzen a rendőrségen.
a repeszgránát öt napig hevert Rendőr-főkapitányság az élet Bejelentés akár a névtelenség
ott rendőrségi szalaggal kör- és vagyonbiztonság megóvása megőrzése mellett is tehető
bekerítve. A tűzszerészek au- érdekében kéri, hogy aki a ve- a „Telefontanú” zöldszámán
gusztus 23-án el akarták szál- szélyes eszközt a megtalálási a 06/80-555-111-es számon,
lítani a robbantótestet, amikor helyéről eltulajdonította, vagy vagy a 107-es és 112-es közkiderült, hogy ismeretlen sze- a robbanószerkezet jelenlegi ponti segélyhívó számok valamély azt a tűzszerészek kiér- tárolási helyéről információ- melyikén.

Augusztusi csúcshőmérséklet

Az augusztusi rekordot a Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) meteorológusai állapították meg
múlt héten szerdán a Facebookon közzétett bejegyzésükben. Az időjósok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy előzetes értékelésről van szó, amely a következő napokban várható lehűlés miatt
még változhat.
A hőséget, amely július vége óta tart, a mete- séklet a sok éves átlag alatt maradt. Az időjóorológusok csaknem példa nélkülinek tartják. sok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy
Az ógyallai mérőállomáson például a nappa- előzetes értékelésről van szó, amely a múlt hét
li csúcshőmérséklet 32 napon át meghaladta végi napokban megérkezett lehűlés miatt még
a 25 Celsius-fokot, sőt 29 napon keresztül 30 változhat.
Celsius-fok fölött alakult. Augusztus eleje óta 1961 óta mostanáig a legmelegebb augusztust
a legtöbb mérőállomáson legfeljebb egy olyan Szlovákia területének nagy részén 1992-ben
nap fordult elő, amikor a nappali átlaghőmér- mérték, Kelet-Szlovákiában 2015-ben.
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Növényvédelem

Tengeri etikett

Nyárvége a kertekben

Vége a nyári szabadságoknak,
közeledik az ősz, a kertekben
a betakarítás fő időszaka.
Érik a termés,
tároljuk ügyesen!
A csemegeszőlő folyamatosan érik és a fürtöket csak
akkor érdemes leszüretelni,
amikor már valamennyi bogyó tökéletesen beérett; a
szőlőnek ugyanis nincs utóérése; amikor a tőkéről levágták, befejezi az életműködését
és a tárolás közben sem lesz
édesebb.
Nem így az őszibarack! Ez a
gyümölcs még az érés utolsó szakaszában is növekszik,
hízik; ha pedig félérett gyümölcsöt szüretelünk, akkor a
raktárban vagy a kamrában
is utóérik, édesebb lesz és
megpuhul. Persze azért a féléretten leszedett őszibarack
sohasem olyan zamatos, mint
az, amelyik teljesen beérett az
ágon.
A téli almát és a téli körtét
akkor kell leszedni, amikor
kifejlődött. Ha sokáig a fán
hagyjuk a meglehetősen súlyos gyümölcsöket, lehullanak, az eséstől megsérülnek
és tárolásra alkalmatlanná
válnak. A leszüretelt alma és
körte a tárolás során színesedik, a gyümölcs húsa megpuhul, illatos lesz. Az ilyen
gyümölcsöket alacsony hőmérsékletű tárolóban hónapokig el lehet tartani nagyobb
romlási veszteség nélkül.
Az uborkatermelőnek arra
kell ügyelnie, hogy mindig
idejében szedje le a termést,
az uborka ugyanis nagyon

gyorsan fejlődik, és ha ritkán
van alkalmunk a töveket átnézni, akkor túlfejlődött „pukkancsokkal” kell megelégednünk.
Csakhogy ezek legfeljebb salátának valók, kovászos vagy
ecetes uborkának nem alkalmasak.
A paradicsom és a paprika termései folyamatosan fejlődnek
ki és érnek be. Ezeket viszonylag hosszú ideig a tövön lehet
hagyni, nem kell sietni a betakarításukkal
A besztercei szilva gyümölcsei is fokozatosan érnek. Friss
fogyasztásra akár a félérett
szilvát is le lehet szedni. Lekvárfőzésre és aszalásra akkor
szedjük, amikor a gyümölcs a
kocsány környékén már ráncosodni kezd, mert ekkor a legnagyobb a cukortartalma.
Sokaknak okoz gondot, hogy
mikor takarítsák be a dinnyét.
A sárga- vagy cukordinnyét
(sajnos, egyre kevesebb van
belőle, és ami kapható, az sem
kifogástalan!) akkor kell leválasztani az indájáról, amikor a
kocsányának a tányérja könynyen elválik a gyümölcstől.
A görögdinnyének az indáján
látható egy kacs a gyümölcs
közelében: ha ez megfásodott,
megbarnult és a dinnye kopogtatásra döngő hangot ad, akkor
érett, szedhető.
Mérsékelhetjük az öntözést!
A múlt hét végi – bár kései –
csapadék jókor jött, hogy a
rekkenő hőséget átmenetileg
csökkentse, de a fák és a bokrok ilyenkor, nyár vége felé
már a télre készülnek, és az
öntözés akadályozza a szöve-

tek beérését, ezzel növeli a
téli fagykárok veszélyét. Nem
ajánlatos ilyenkor a műtrágyák
használata sem, hiszen ezek is
serkentik a növekedést.
Már nem kell a szőlőt
permetezni!
Most már nyugodtan abbahagyhatjuk a szőlő permetezését! A molyok már nemigen
tesznek kárt a fürtökben. A
gombabetegségek ellen pedig azért nem lehet ilyenkor
permetezni, mert a gombaölő
szerek elpusztítják a must erjedését előidéző élesztőgombák
spóráit is. Ha tehát valaki amiatt panaszkodik, hogy a mustja
nem forr ki, akkor arra gyanakszom, hogy az illető még
augusztus végén, szeptember
elején is permetezett gombaölő
szerrel.
Itt az ideje viszont a gyümölcsfák szemzésének. Most persze
már csak alvószemezésről lehet szó, vagyis a behelyezett
nemes szem csak összeforr
az alany szöveteivel, de őszszel nem hajt ki, erre majd
csak tavasszal kerül sor. Beszemezhetjük a kertben nevelt
vad őszibarack-, alma-, körte-,
szilvaalanyokat, de – alapos
visszametszés után – átszemezhetjük azokat a termő
gyümölcsfákat is, amelyeknek
a gyümölcsével nem vagyunk
elégedettek, mert nem teremnek elég jó, vagy elég sok gyümölcsöt.
–la–

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):

Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno  E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor

Tel.: 0907 789 807

– Jean, rúgja be a motort!
– Már berúgtam, uram. Ott van az árokban.

FIGYELEM! Továbbtanulási lehetőség!

A gyerekteve faggatja az apját:

– Apa miért van nekünk ilyen hosszú szőrünk?
– Hogy beolvadjunk a sivatag színébe, és az ellensé
geink ne tudjanak felismerni.
– És miért van ilyen nagy patánk?
– Hogy ne égesse a sivatag forró homokja a talpun
kat.
– Na és miért van púp a hátunkon?
– Hogy vizet tartalékoljunk benne a sivatagi száraz
ság idején.
– Értem. Csak azt nem, hogy akkor mi a fenét kere
sünk itt, az állatkertben?

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.

A rendőr álldogál az utcán egy kirakat előtt, és
szemléli magát a kirakatüvegben. Egyszercsak
félhangosan megszólal:
– Hát nem vagyok tökéletes?
Mire mögüle valaki:
– Rendőrnek igen...
– Ki az abszolút diplomata?
– Aki úgy el tud küldeni a fenébe, hogy alig
várod az indulást.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Talán érdemes lenne kicsit foglalkoznia a párkapcsolat elméletével. Rengeteg olyan
könyvet találhat, amelyek segíthetnek megérteni ennek működését, illetve, hogy mennyiben másképp gondolkodnak vagy
reagálnak egyes emberek. Hagyja, hogy ezek beépüljenek mindennapjaiba.
HALAK (február 21. – március 20.) A váratlan események mindig nagyon megzavarják belső harmóniáját. Napokba telik, amíg
újra visszanyeri lelki békéjét, amíg újra visszazökken a régi kerékvágásba. Ilyenkor úgy érzi, mintha megfosztanák egy kincsétől akkor is, ha csak apróságról van szó.
KOS (március 21 – április 20.) Az a Kos szülött, aki egy ideje új
vállalkozás beindítását tervezgeti, fontos fordulópontot jelenthet
ez a hét. Találkozhat valakivel, aki rendelkezik olyan tapasztalattal, vagy akkora tőkével, amely nélkül nem merte megtenni az
első lépéseket. Ragadja meg a lehetőséget!
BIKA (április 21. – május 20.) Bármennyire nehéz és bonyolult
is az ügy, amelyet meg kellene oldania, ne térjen ki előle és ne
akarja megosztani másokkal. Ha ezt most egyedül meg tudja oldani, olyan magabiztosságra és függetlenségre tehet szert, amely
nélkülözhetetlen a szakmai továbblépéséhez!

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

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.) Ha eddigi módszerei nem voltak hatásosak, itt az ideje, hogy a zsebébe nyúljon és olyan ajándékokkal kényeztesse kedvesét, amelyekre valójában vágyik. Ez
még nem jelenti azt, hogy anyagias lenne, egyszerűen csak fontos neki a szépség és igényes arra, hogy mi veszi körül.
RÁK (június 22. – július 22.) Tegye félre esetleges rossz érzéseit
és ne gondoljon arra, hogy bárki is ártani szeretne önnek vagy
akár csak tudatosan akadályozná. A hét kedvez a pénzügyi vállalkozásoknak. Most születő tervei egyszerre merészek, ugyanakkor ígéretesek. Higgyen saját magában!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Annyira erősen, mármár kétségbeesetten vágyik a békére, harmóniára és nyugalomra, hogy inkább elkerüli a kellemetlen érzelmi konfrontációkat.
Ez viszont hosszú távon oda vezethet, hogy érzelmi kapcsolatai
veszítenek intimitásukból, egyre több olyan érzése lesz, amit
nem tud megosztani partnerével.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Talán az ön túlzott
ragaszkodása vagy minden határon túlmenő áldozatvállalása
távolítja el kedvesét. Időnként úgy érezheti párja, hogy önnek
nincsenek saját vágyai, saját elképzelései, csak azt lesi, hogy őt
mivel tudná magához kötni. Ez egy idő után mindenkinek terhessé válik, még ha pozitívak is a szándékai.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Akkor tud elegendő
energiát fordítani bármilyen feladatára, ha az intellektuálisan
vagy érzelmileg is leköti. Ilyen esetekben nagyon szívesen tölti az idejét az adott témán gondolkodva, megoldásokat keresve,
ezért rendkívüli eredményeket képes elérni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Emlékezetes találkozást hozhat ez a hét. Talán egy régi ismerős bukkan fel újra az
életében, akiről már rég nem hallott, pedig közel álltak egymáshoz vagy előfordulhat, hogy most ismerkedik meg valakivel, aki
hosszú ideig meghatározó része lesz életének
NYILAS (november 23. – december 21.) Hajlamos rá, hogy nehéz helyzetben feladja a harcot, vagy átadja az irányítást fontos
kérdésekben is bárkinek, aki elég határozottan viselkedik. Ezen
a héten megint adódhat ilyen helyzet, de fontos, hogy ön maradjon a helyzet irányítója, bár tanácsot persze bárkitől kérhet.
Problémáival egyedül is megbirkózik!
BAK (december 22. – január 20.) Boldogsága most nagy mértékben attól függ, hogy elégedettnek tudja-e érezni magát a
jelenlegi helyzetben vagy csak a hiányosságokat veszi észre.
Tanulja meg értékelni azt, ami körülveszi, mert az igazi boldogság az elégedettségben rejlik. A kívánságok és vágyak sohasem
fogynak el, de ne lepődjön meg, ha meg is valósulnak.

5
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
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.
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

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

Stredná odborná Škola technická
– Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno
prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2018

o majstra OV v odbore grafik digitálnych médií
PoŽaduje sa maturita alebo VŠ vzdelanie v príslušnom alebo
príbuznom odbore.
Bližšie informácie na tel. čísle: 035 l77 40868.
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MŰSORAJÁNLAT
szeptember 1-től 7-ig

SZOMBAT
M1

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

TV2

7. 30 Me s é k , 12 .4 0 Éj jel n a p p a l s z ü l ő k (a m e r.),
13.10 C s a l á d i t it ko k ,
14.15 C s u p a s z p i s z t ol y
33 1/ 2 (a m e r.), 15. 55
Wa l ke r, a t e x a s i ko p ó
(a m e r.),
16 . 55
He g y i
d o k t o r (n é m e t), 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 A Po g á n y M a d o n n a (m a g y a r),
21.15 Üve g t ig r i s (m a g y a r), 2 3.4 0 Hú g o m , n e m
h ú g o m . (a m e r.)

8.40 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.45 Több, mint
testőr (amer.), 12.55 R ipost, 13.30 A ranyoskám
(amer.), 15.55 Walker, a
texasi kopó (amer.), 16.55
Hegyi doktor (német),
18.00 Tények, 18.55 Minyonok
(amer.),
20.55
Nag yf iú k (amer.), 23.00 A
nyakör v (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 11.30
Autog ra m, 12.35 A si m lis
és a szende (a mer.), 14.45
Dok tor Mu r phy (a mer.),
15.50 Toy Sot r y 3 (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz Plusz , 20.0 0 m i k is
falu n k (mag ya r), 21.0 0
Másnaposok
(a mer.),
23.0 0 Vér mesék (a mer.)

RTL II
9.00
Ausztrál
expressz
(ausztrál), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.00
Megőrjít a csaj (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
20.00 A.I. – Mesterséges
értelem (amer.), 22.50 CSI:
Miami helyszínelők (amer.)

M2
11.20 Kók usz Kokó, a k is
sárkány, 12.40 A k iscsacsi
kalandjai, 13.10 Eg y ko misz kölyök naplója, 13.20
A város hősei, 14.15 A fehér k íg yó (német), 16.40
Micimackó, 18.15 K ner ten
nyomoz (nor vég), 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, 0.50
K icsorbult tőr (amer.)

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a c s e m e t e (n é m e t), 12 . 50 R e x
Ró m á b a n (n é m e t), 13. 50
Bohém,
n e g y ve n e s ,
n a g y p a p a (n é m e t), 15. 2 5
Si k á t o r (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 Nic ol a s
a z i s kol á b a n (f r a n c i a),
21.15 A B é c s i Fi l h a r m o n i k u s Z e n e k a r ko n c e r t je

Duna World

11.20 A r a nysá rk á ny (mag ya r), 14.15 Csalá d-ba r át ,
16.20 Új idők új d alai,
16.50 Hét vég i belé pő,
18.50 Té rké p, 19.25 Í zőrzők , 21.0 0 H í r a dók , 21.35
Fábr y, 23.0 0 Tót h Já nos
(mag ya r),
0.0 0
O pe r a
Café

Pozsony 1

13.45 A város falain túl,
15.05 Misko (szlovák),
16.15 Grimm mesék, 17.15
A látogatók (francia),
18.30 Épít s há zat , ü ltess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A falusi iskola (cseh),
22.05 Lidice (cseh), 0.10
A látogatók (francia)

Pozsony 2

12.30 A professzor szerelmes (cseh), 15.50 Egy
év falun (szlovák), 17.45
L a b d a r ú g á s , 20.15 D ok u me nt u m f i l m , 22.00 A híd
(dán-svéd), 22.55 Leni
(szlovák)

Markíza tv

7.00 Madagaszkár pingvinjei (amer.), 8.35 Tom és
Jer r y, 10.35 San Andreas
(amer.), 12.50 Túl a sövényen (amer.), 14.30 Madagaszkár 3 (amer.), 16.20
Gr u 2 (amer.), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Jack Reacher 2: Ne
térj vissza (amer.), 23.05 Z
világhábor ú (amer.), 1.25
Jack Reacher: Ne térj viszsza (amer.)

JOJ TV

10.05 Hamupipőke (amer.),
11.40 Marley meg én
(amer.), 13.35 Csillag sz ületi k, 15.00 Alvin és a mó k usok (amer.), 17.00 Kém
a szomszédban (amer.),
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.40 Boszorkány vadászok (amer.), 22.30 Scar y Movie 5 (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP

M1

M1

KEDD
M1

SZERDA
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

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

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

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

TV2

TV2

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!,
23.00 Apádra ütök (amer.),
1.50 Utóélet (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
NCIS: Los Angeles (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 A dilemma (amer.),
1.55 Apádra ütök (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.), 1.25
NCIS: Los Angeles (amer.),
2.30 Gotham (amer.)

6.35 Kölyökklub, 10.55 A
Muzsika tv bemutatja, 12.30
Új csaj (amer.), 13.30 A simlis és a szende (amer.), 15.45
Rendőrakadémia
(amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Szenzációs négyes, 21.35 Nász-ajánlat
(amer.), 0.35 Az utolsó esély
(amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 Nyerő páros,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Nyerő páros,
20.15 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.05 Dr. Csont (amer.),
23.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

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,
20.15 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Házon kívül, 23.40
CSI: Miami helyszínelők
(amer.)

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,
20.15 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Szulejmán (török),
23.50 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

RTL II

RTL Klub

10.50 Szerelem második látásra (angol), 12.40 Segítség, bajban vagyok!, 17.40
Briliáns csapda (amer.),
20.00 Alfie (amer.), 22.00
A.I. – Mesterséges értelem
(amer.)

M2

12.40 A k iscsa csi k ala ndjai, 13.20 A vá ros hősei,
14.0 0 A k is sá rk á ny k ala ndjai, 14.15 A z a r a nylúd , 16.40 M ici ma ckó,
17.50 Va mpi r i na , 18.15
A szé pség és a ször nye teg, 20.15 K i ez a lá ny?
(a me r.), 21.10 Kor má nyzóvála sz t á s (a me r.), 23.40
Velvet Divat há z (spa nyol)

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól
a nót a , 13.15 R ít usok ,
14.40 Rex Rómába n (né met- olasz), 15.30 For ró
mezők (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.35 Brow n
at ya (a ngol), 19.30 Mag ya raország, szseretlek!,
21.05 K ísérlet i g y il kosság
(a mer.), 23.55 A mer i ka
feg y verben (a mer.)

Duna World

9.35 Tálent u m , 11.30 Ko por tos
(mag ya r-német),
14.50 Vi r t uóz pilla natok , 15.10 I llény i K at ica
konce r t je, 18.55 Ö t kont i nen s, 19.25 Sze rel mes
f öld r ajz , 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.35 Embe r sé gesnek len n i, 22.35 Hog y
volt?, 23.35 Ku lt u r ál is
h í r a dó

Pozsony 1

11. 2 5 A v i l á g ké p e k b e n ,
13.0 5
Poi r o t
(a n g ol),
14.0 0 R e p ü l ő s n a p, 16 .0 5
A r a n y i d ő k , 17.45 Me n j ü n k a ke r t b e!, 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 5 4 ó r a
(n é m e t), 2 3. 2 5 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

10.50 M i nt két va dgala mb, 11.20 A csalá d ,
14.30
Sz í nészlegend á k ,
18.30 Est i mese, 19.25
Geol i no, 20.10 Self r idge
ú r (a ngol), 20.55 Self r idge ú r (a ngol), 21.45 K ávé
és ciga ret t a (ola sz), 23.15
Konce r tek a Pi r a m is é pülete alat t.

Markíza tv

7.50 Tom és Jerry (amer.),
8.05 Scooby-Doo (amer.),
9.35 Túl a sövényen
(amer.), 11.10 Madagaszkár 3 (amer.), 12.55 Gru
(amer.), 15.00 A szingli
fejvadász (amer.), 16.45
Babov řesk y
3
(cseh),
19.00 Hí radó, 20.30 Over
Water (amer.), 22.20 A
farm, 23.35 Next (amer.)

JOJ TV
7.10 A lvi n és a mók usok (a mer.), 9.0 0 Sz ü nidő (szlová k), 11.40 Kém
a szomszédba n (a mer.),
13.40 Ő a megold ás
(a mer.), 15.40 Új ker tek ,
16.45 A nya raló, 17.50
Új la kások , 19.0 0 K r im i, 19.30 Hí radó, 20.25
Spor t, 20.35 Csillag sz ület i k , 22.0 0 A remény rab jai (a mer.), 1.05 Gy il kos
szerelem (a mer.)

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 Sebaj Tóbiás, 12.50
Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal,
15.00 Maja, a méhecske,
16.30 Lexi és Lotti, 17.55
Miles a jövőből, 19.05
Lexi és Lotti, 20.15 Ki
ez a lány? (amer.), 21.05
Baby Daddy (amer.), 22.40
Akusztik, 0.45 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 13.20 Honfoglaló, 14.10 A múlt árnyékában (szlovák), 15.10
Erdészház
Fal kenauban
(német), 16.10 A heg yi
dok tor (német), 18.35 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 Kár t yavár (amer.), 22.25 NCIS
(amer.), 23.10 Alpesi nyo mozók (osz t rák)

Duna World

11.15 Ágrólszakadt úrilány
(magyar), 13.00 Híradó,
13.15 Roma magazin, 14.15
Család-barát, 15.50 Életkor, 16.45 Öt kontinens,
17.45 Gasztroangyal, 19.20
Kerekek és lépések, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 23.25
Kulturális híradó

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
konyhám titka, 15.10 Tesztmagazin, 16.25 A világ
madártávlatból, 16.55 Egy
lépés a mennyország, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
Anna Karenina (orosz),
22.45 A különleges ügyosztály (szlovák), 23.45 Anna
Karenina (orosz)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.30
Kerékpározás, 14.35 A rendelő, 16.05 Út az iskolába,
16.30 Autószalon, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.15 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis, 21.30 A3UM, 22.25
Éjjel volt Rómában (francia-olasz)

RTL Klub

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 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

12.50 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 14.40 Tesz-vesz város,
15.00 Maja, a méhecske,
16.55 Loopdidoo, 17.30 Dr.
Plüssi, 17.55 Miles a jövőből,
19.05 Lexi és Lotti, 20.15
Ki ez a lány? (amer.), 21.05
Baby Daddy (amer.), 22.40
Odaát (amer.), 0.20 Velvet
Divatház (spanyol)

Duna tv

13.15 Honfoglaló, 14.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.05 Alpesi őrjárat (olasz),
16.10 A hegyi doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Önök kérték, 21.25 A
szálloda (angol), 22.20 Rejtélyek asszonya (amer.), 23.50
Joséphine (francia)

Duna World

11.35 Uraim, beszéljenek!
(magyar), 13.15 Nemzetiségi magazinok, 14.15 Család-barát, 16.10 Szerelmes
földrajz, 17.40 Gasztroangyal, 18.35 Hétmérföld,
19.15 Kerekek és lépések,
20.00 Beugró, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.25 A konyhám titka,
16.45 Egy lépés a mennyország, 17.50 A párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30
Csendőrtörténetek
(szlovák), 21.55 Éjjeliőr
(angol), 22.55 Cain kapitány, 23.50 Csendőrtörténetek, 1.20 Ismétlések

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 8.45 Világörökség, 10.00 14 személyes asztal (szlovák), 16.30
Vadászoknak, 17.15 Szlovák
falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10
A megszállás (szlovák), 20.40
Korai halál, 21.30 Az élet örömei, 22.25 Talkshow

Markíza tv

RTL Klub

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

12.50 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal,
14.15 Gondos bocsok, 14.40
Tesz-vesz város, 15.00 Maja,
a méhecske, 15.50 Gyerekversek, 17.55 Miles a jövőből,
18.50 Leo, az ifjú vadőr, 19.05
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 hajó színpadán: No
Sugar, 0.25 Velvet Divatház
(spanyol)

Duna tv

13.15 Honfoglaló, 14.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.10 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 Partitúra,
21.35 Doctor Foster (angol),
22.35 Egynyári kaland (magyar), 23.35 Eszkimó aszszony fázik (magyar)

Duna World

11.40 Amerikából jöttem,
krimikomédiát
hoztam
(magyar), 13.15 Nemzetiségi műsorok, 14.15 Családbarát, 15.50 Magyar gazda,
17.15 Szerelmes földrajz,
17.45 Gasztroangyal, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.55 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.25
A konyhám titka, 15.10
Tesztmagazin, 16.50 Egy
lépés a mennyország, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 19.45
Labdarúgás, 22.20 Mindenki szeme láttára (angol)

Pozsony 2

10.00 Krisztina (szlovák),
12.00 Élő panoráma, 12.30
Kerékpározás, 14.35 A diagnózis, 15.30 Magyar magazin, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.20
Vad Patagónia, 21.15 Találmányok, 22.55 Művészetek,
23.40 Szlovákia

Markíza tv

11.35 Cobra 11 (német),
13.40 A farm, 15.00 Rendőrségi esetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.20 A farm,
22.25 NuchaČ (ukrán),
23.30 Cobra 11 (német)

9.50 Apukák, 11.50 Cobra
11 (német), 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Feleségcsere, 23.40 A farm,
22.40 Rendőrségi történetek, 23.40 Cobra 11 (német),
1.50 A farm

11.00 Családi tör ténetek,
12.00 Cobra 11 (német),
14.00 A far m, 15.00 Rendőrségi tör ténetek, 16.00
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apukák,
19.00 Híradó, 20.30 Jó
t udni, 21.40 A far m, 22.40
Rendőrségi
tör ténetek,
23.40 Cobra 11 (német),
1.45 A far m

JOJ TV

JOJ TV

Markíza

11.00
Rendőrök
akcióban, 12.30 Topsztár, 13.00
Castle (amer.), 14.50 Tárgyalóterem, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.00 Az
ügynök (amer.), 0.55 Rendőrök akcióban

11.00 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 13.00 Castle
(amer.), 14.50 Tárgyalóterem,
17.00 Hírek, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Csillag születik,
22.00 Miniszterek (szlovák),
22.45 Maffiasztorik, 23.15 Az
ügynök (amer.)

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

TV2

RTL Klub

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 Terminátor (amer.),
1.50 Amerikai botrány
(amer.)

RTL II

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, 20.15 Barátok közt, 20.50 Éjjel-nappal
Budapest, 22.10 Terhes társaság (amer.), 0.35 CSI: A
helyszínelők (amer.)

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, 20.15 Barátok közt,
20.50 Éjjel-nappal Budapest, 22.10 Doktor Mur phy
(amer.), 0.15 CSI: A helyszínelők (amer.)
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

12.50 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 13.55 Buckó, 15.00
Maja, a méhecske, 15.50
Gyerekversek, 17.30 Dr.
Plüssi, 17.55 Miles a jövőből,
19.05 Lexi és Lotti, 20.15 Ki
ez a lány? (amer.), 21.05 KiberMa, 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.20
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.45 Főzzün k megint
egyszer űen, 13.10 Honfoglaló, 14.00 A múlt árnyékában (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
A Bagi Nacsa Show, 21.25
Tóth János (magyar), 21.55
Café Society (amer.), 23.35
Ékezet

Duna World

11.25 Drága kisfiam (magyar), 13.00 Híradó, 14.15
Család-barát, 15.45 Kék
bolygó, 16.10 Opera Café,
17.10 Szerelmes földrajz,
17.40 Gasztroangyal, 18.40
Hétmérföld, 19.20 Kerekek
és lépések, 20.00 Nem csak
a 20 éveseké a világ, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
23.55 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25 A
konyhám titka, 16.25 A világ madár távlatból, 16.50
Egy lépés a mennyország,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Viktória királynő
(angol), 22.00 Üres város
(amer.), 0.05 Dempsey és
Makepeace (angol)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 12.35 Vad Patagónia, 14.30 Művészetek,
15.35 Roma magazin, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 22.25 Történelem, 23.30 Éjszaka a
levéltárban

Markíza tv

RTL Klub

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
12.50 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 13.15 Digby, a tinisárkány, 14.15 Gondos bocsok,
15.00 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.), 0.20 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 13.20 Honfoglaló,
145.10 A múlt árnyékában
(szlovák), 15.05 Alpesi őrjárat (olasz), 16.10 A hegyi doktor (német), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Született feleség (francia),
22.15 Veronika kettős élete
(lengyel-francia)

Duna World

11.30 Az utolsó futam
(magyar), 13.45 Öt kontinens, 14.15 Család-barát,
16.40 Püspökkenyér, 17.10
Szerelmes földrajz. 17.45
Gasztro angyal, 18.40 Hétmérföld, 19.20 Kerekek és
lépések, 20.00 Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.30 A
konyhám titka, 16.25 A világ madártávlatból, 16.50
Egy lépés a mennyország,
19.00 Híradó, 20.30 Szlovákia, szeretlek!, 21.55 Úttalan utakon, 22.30 Zsaroló
zsaruk (francia)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 14.30
A rendelő, 17.15 Szlovák
falvak
enciklopédiája,
18.30 Esti mese, 19.50 Híradó, 20.10 A család, 20.35
Vége a hosszú szünidőnek,
22.10 Kowbojok (francia)

Markíza tv

JOJ TV

11.50 Cobra 11 (német), 14.00
A farm, 15.00 Rendőrségi
történetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 A farm,
23.40 Cobra 11 (német)

11.45 Cobra 11 (német),
13.50 A far m, 15.00 Rendőrségi tör ténetek, 16.00
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apu kák,
19.00 Hí radó, 20.30 A
far m, 22.40 A z igazság
nevében (amer.)

9.30 Az örökség, 11.00
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 13.00 Castle (német), 14.50 Tárgyalóterem,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.25 Sport, 20.35
Anya vagyok (szlovák),
22.20 Ikrek (szlovák), 23.20
Az ügynök (amer.)

JOJ TV

11.0 0 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 13.00
Castle (amer.), 14.50 Tá rg 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 r a d ó, 20. 35 I n kog n it ó, 23.10 Az ügynök
(amer.), 1.00 Rendőrök
akcióban

JOJ TV
10.50 Rendőrök akcióban,
12.45 Topsztár, 13.05
Szünidő, 15.50 Tá rg yaló te rem , 17.55 Főzd le a nyámat!, 19.0 0 K r i m i, 19.30
H í r a dó, 20.35 M i nden ,
a m it sze retek , 23.00 A
halálos fegyver 3 (a me r.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember

1-én
2-án
3-án
4-én
5-én
6-án
7-én

Egyed, Egon
István
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina, Ivor

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Rimovský Tomáš mérnök
és Kováčová Denisa, a gyulamajori Hrabovsky Ondrej
és a kavai Bandová Klaudia
Gútán: a gútai Antal Péter és a hontnémeti Ivaničová
Zuzana.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a bátorkeszi Dolník
Dániel, a kamocsai Szabó Benedek, a gútai
Asztalos Linda és Gőgh René, a komáromi Lakatos Evangelína, a helembai Cselédka Tamás, a lekéri
Šánta Tibor, a hetényi Schmidt Tomáš, az ógyallai
Bitter Marcusz, a szentpéteri Lengyel Chriss, a dunaradványi Jakab Viktória és a marcelházai Krepelková Sofia.

A Dunatáj receptkönyvéből

Búbos hús
Hozzávalók:
6-8 szelet sertéskaraj
25 dkg gomba
1 fej vöröshagyma
2 zsemle
1 tojás
10 dkg trappista sajt
só
bors
majoranna
petrezselyemzöld
pár kanál olaj
tej
Elkészítése:
A karajszeleteket kiklopfoljuk, és mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk. Egy serpenyőben kevés olajat hevítünk, és a hússzeleteket elősütjük benne. Utána egy tűzálló tálba helyezzük egymás mellé. A megmaradt olajon megdinszteljük az apróra vágott
hagymát, hozzáadjuk az ugyancsak apróra szelt gombát, sózzuk,
borsozzuk, és addig pároljuk, míg az eresztett leva elfő. Lehúzzuk a tűzről. A zsemléket tejben megáztatjuk, és kinyomkodva a
gombához adjuk. Tegyünk hozzá még egy tojást, ízesítjük apróra
vágott petrezselyemzölddel és majorannával. Ezt a tölteléket elosztjuk a hússzeleteken, megszórjuk reszelt sajttal, és közepesen
meleg sütőben addig sütjük, míg a sajt szépen ráolvad. Krumplipürével, illetve karikázott, zsírban kisütött főtt burgonyával
tálaljuk.

Kókuszos gríztorta
Hozzávalók:
5 dl tej
10 dkg Ráma margarin
15 dkg kristálycukor
15 dkg búzadara
10 dkg kókuszreszelék
1 csomag vaníliás cukor
1 csipetnyi só
A tetejére:
10 dkg étcsokoládé
1,5 dl habtejszín (cukrászhab)
Elkészítése:
A 8 személyre számolt adag- szítjük el. A habtejszínbe
hoz 20 cm átmérőjű csatos tor- beletördeljük a csokit és
taforma ideális.
feltesszük főni, de csak ad1. A tejet egy csipetnyi sóval dig melegítjük, míg a csoki
feltesszük főni, és mikor már el nem olvad! Picit hagykezd melegedni, hozzáadjuk juk hűlni, majd a kókuszos
a margarint, a kristálycukrot, tejbegríz tetejére óvatosan
a vaníliás cukrot, a búzadarát ráöntjük, ezután megszórés a kókuszreszeléket. Folya- hatjuk kókuszreszelékkel és
matosan kevergetve jó sűrűre díszíthetjük.
főzzük.
4. Betesszük a hűtőbe pi2. Még melegen beleöntjük a henni, dermedni 3-4 órát,
sütőpapírral bélelt formába.
majd kivesszük (kifordítjuk)
3. Utána a csokikrémet ké- a formából egy szép tálra és
közben lehúzzuk róla a sütőpapírt.

S Z U D O K U
Gútára sebészeti,
vagy általános nővért
keresünk!

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Juhász Árpád (82 éves), JUDr.
Divéky Ján (70 éves), Harsányi István (80 éves),
Lančaričová Jolana (92 éves), Angyal Florián (72
éves), Tóth János (79 éves), Juhász Ján (64 éves),
Skakalová Mária (95 éves), a gútai Gőgh Kálmán
(88 éves), Szabó Mária (89 éves), Tóth Lídia (55
éves), Fekete Erzsébet (72 éves), Balogh Margit
(88 éves), a csallóközaranyosi Kovács Amália (84
éves), a bálványi Vanko Ladislav (69 éves) és a
gyulamajori Bokrosová Terézia (67 éves).
Emléküket megőrizzük!

Tel.: 0907 163 386

Árnyékolástechnika
és szerviz
Redőnyök * reluxák
* szúnyoghálók *
* markízák, stb.
kedvező áron!
* Vennék Komárom zöldövezetében családi házat, kis kerttel.
Tel.: 0908 768 128

Köszönetnyilvánítások
Szívünkből kitörölhetetlen, mély fájdalommal mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, a munkatársaknak, a barátoknak és mindazoknak,
akik augusztus 20-án
elkísérték utolsó útjára a szeretett
édesapát, apóst, nagypapát és dédapát,

Gőgh Kálmán

nyugalmazott asztalosmestert,
aki életének 88. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokkat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK
Messze távol vagy már tőlünk,
de itt maradtál örökre.
Szívünk mélyén vagy bezárva,
amíg élünk, mindörökre.

Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékeztünk
augusztus 21-én

Rigó Gáborra
Gútán,

halálának nyolcadik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége és családja

Pedikúra  Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

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.

egész napra.

Tel.: 0944 628 040.

Tel.: 0917 381 073

A jövő labdarúgói
a dél-komáromi pályán

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

Idős hölgy ápolót keres

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

1948-ban a MÁV-nál mozdonyvezetőként dolgozott az
akkor nem egészen 19 esztendős Czibor Zoltán. Talán legszebb álmaiban sem gondolta, hogy bő egy éven belül a Ferencváros, valamint a magyar válogatott balszélsője lesz.
1948 májusában a munka ünnepén Győrben a BLASZ
ifjúsági válogatottja játszott Nyugat ificsapatával. Az ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya, Mézes Sándor korábban felfigyelt a rendkívül tehetséges srácra, s meghívta a BLASZ ellen játszó nyugati csapatba. Mézes Sándor
a legnagyobb figyelemmel a kis Czibor játékát követte a
meccsen, s nem is okozott csalódást a fiatal mozdonyvezető.
És innen már töretlen volt a
karrierje. A magyar válogatott
címeres mezét először 1949.
május 8-án, a Magyarország
– Ausztria 6:1-es mérkőzésen, utoljára pedig szintén
Ausztria ellen, itthon,
1956. október 14-én a
2:0-ra végződött mérkőzésen húzta magára, 43
válogatott mérkőzést játszott,
17 gólt szerzett. Tagja volt
az angolok elleni, a Wembley Stadionban 6:3-as és a
Népstadionban 7:1-es győzelemmel végződött mérkőzést
játszó csapatnak. A Bp. Honvéd színeiben 58 gólt szerzett.
1956-ban, a forradalom bukása után nem jött haza. A Komáromi Sporthagyományokat
Őrző Kerekasztal vezetője,
Vörösházi Tibor a meccsek
megkezdése előtt elmondta, noha Czibor Zoltán 1929.
augusztus 23-án Kaposváron

született, gyermek- és ifjúkorát Komáromban töltötte. Az
aranycsapat legendás balszélsője mindig is büszke komárominak vallotta magát.
A legendás futballista
emléke előtt tizenegy
éve utánpótlás focitornával tisztelegnek
Dél-Komáromban.
A
körmérkőzésre az öt csapat
között a KFC csapata is meghívást kapott.
A játékidő kétszer tíz perc
volt, a pályán minden csapatból 6+1 játékos tartózkodott.
A kialakított pálya nagysága
35x55 méter, így egyszerre
folyhatott két mérkőzés.
A tornát a Győri ETO csapata nyerte, a KFC a második
helyen végzett, a harmadik a
Komáromi VSE lett. A legjobb kapusnak a KFC játékosát, Rácz Samuelt választották.

LABDARÚGÁS
II. liga * 7. forduló * Újabb bravúr idegenben
Eperjes – Komárom 1:2 (0:1)

A két csapat számára kellemetlen meglepetést okozott, hogy
a sűrű eső miatt fél órával a kitűzött idő után kezdődött az
eperjesi pályán a nagy csata. A másik meglepetés csak az
eperjesieket érte, akik az első játékrész utolsó percében gólt
kaptak.
Az első percek az ellenfél „kóstolgatásával” teltek, viszont
egyre jobban érződött, hogy a komáromiak átvették a mérkőzés
irányítását. Több esetben is veszélyeztették az eperjesi kaput,
de támadásaikat nem tudták góllal befejezni. Elég megemlíteni,
hogy a találkozó 30. percétől a 35. percéig három gólhelyzetet
is kidolgoztak, miközben az eperjesiek csak elvétve jutottak
a komáromi hálóőr közelébe. Az utolsó percben Domonkos
felfutását követően a labdát Nurkovič elé passzolta, aki megszerezte a találkozó első gólját. A szünetben a hazai csapat
taktikát változtatott és a második félidőben már felzárkózott a
komáromiakhoz. Nem kellett azonban sokat várni arra, hogy a
komáromiak ismét átvegyék az irányítást, bár az eperjesiek védelme ekkor már bekeményített. A találkozó 80. percében ismét
Nurkovič elé került a labda és védhetetlen gólt lőtt. A Slovan
nem adta fel a küzdelmet és végül a 84. percben belőtték becsületgóljukat.

Nekik köszönhetjük az Eperjesről elhozott értékes pontokat

A hét végén hatalmas csatára lehet majd számítani a komáromi futballpályán, amikor a jelenleg még a tabella élén álló
szakolcaiakkal kell majd a KFC labdarúgóinak megküzdeniük. A találkozóra augusztus 31-én kerül sor a felújításra
váró komáromi pályán.
IV. liga * 4. forduló
Marcelháza – Újlót 2:0 (1:0) Az első sípszótól érezni lehetett, hogy a hazai csapat
pályafölényben van. Ez természetes, hiszen
a hazaiak a tabella élvonalához, a vendégek
a sereghajtókhoz tartoznak. Ennek ellenére
az újlótiak még akkor sem vesztettek lelkesedésükből, amikor a találkozó 19. percében Németh egy tizenegyest értékesített
ellenük. A második játékrészben sem történt
nagyobb változás, a vendégek ádázan küzdöttek, de végül az 52. percben Tóth tovább
növelte a hazaiak előnyét* Gúta – Hodos
0:1 (0:1 ) * Mindenképpen hatalmas csatára számítottak a gútaiak, hiszen a bajnokság
élén álló, korábban magasabb osztályokban
is játszó hodosi csapat azon kívül, hogy

összeforrott gárdával rendelkezik, még az
idény elején szeretné megerősíteni vezető
pozícióját. Az első játékrészben mindkét
kaput veszélyeztették a támadások, de végül a vendégek örülhettek, mert egy szerencsétlen átadáson a 38. percben megszerezték a labdát és az a gútai kapuban kötött
ki. A továbbiakban a hazai csapat mindent
elkövetett, legalább egyenlíteni szeretett
volna, de ezúttal nem a játékosok lábában
volt a hiba, inkább Fortuna istenasszony
kegyeiből estek ki * Nagysurány – Szentpéter 4:2 (1:1) A találkozó 39. percében
Boya megszerezte a szentpéteriek vezetését, amelyet öt perccel az első játékrész lefújása előtt tudtak a hazaiak kiegyenlíteni.

Az 52. percben Mészáros ismét vezetéshez
juttatta a péterieket, ezután azonban nemcsak fordítottak, hanem biztosan győztek
is a nagysurányiak * Ímely – Párkány 4:2
(2:0) Az idény elején még gyengélkedő párkányiak mindent elkövettek annak érdekében, hogy pontot raboljanak. Ennek ellenére
az 5. percben Bacigál, majd a 11. percben
Gamkrelidze jelezte, hogy ezzel nem értenek egyet a hazaiak. A második játékrész
3., majd 13. percében Oršolík, illetve Gál
jelezte, hogy ki az úr a pályán. A párkányiak az 50. és 70. percben lőttek gólt * A
bajnoki táblázatban 2. Ímely (12 pont), 4.
Marcelháza (9 pont), 9. Gúta (6 pont), 11.
Szentpéter 3 pont.

V. liga * 4. forduló
Nagykeszi – Udvard 1:4 (1:2) A találkozó 19. percében vezetéshez jutottak
a vendégek, majd a 29. percben tovább
növelték előnyüket. Erre Turza a 35.
percben egy gyönyörű lövéssel még válaszolt, de a második félidőben már csak
a vendégek jutottak szóhoz. * Ekel –
Nagygyőrőd 1:5 (0:2) Az első játékrész
alatt megnyilvánult, hogy a hazai csapat
nem tud lépést tartani a vendégekkel.
Legtöbbször csak a védekezésre szorítkoztak, azt sem sikeresen. Az ekeliek a
71. percben Hrabovský révén szerezték
meg becsületgóljukat * Perbete – Nagykér 0:1 (0:0) Két egyenrangú csapat
folytatott hatalmas küzdelmet a pályán,
viszont fokozatosan átvették az irányí-

tást a vendégek, a hazaiak viszont egyre
jobban védték a kapujukat. A találkozó
81. percében a vendégek egy szemfüles
góllal vihették haza az értékes pontokat
* Naszvad – Léva 6:0 (2:0) Örömfoci volt a szeles idő ellenére a naszvadi
pályán, pedig csaknem tíz percet kellett
várni, míg Czabány betalált a vendégek
hálójába. Tíz perccel később Magyar
gólja jelezte, hogy a naszvadiak továbbra
is fölényben maradtak. Diadalmenetük
a következő 45 percben is folytatódott,
a teljesen összezavarodott lévaik sorozatban kapták a gólokat. Kalmár az 51.,
Molnár az 58., a 70. és 76. percben (mesterhármas) keserítette meg a lévai kapus
életét * Zsitvabesenyő – Hetény 2:0

(0:0) A hazai csapat folyamatosan igazolta, hogy ezúttal nem sok esélyt hagy
a vendégeknek. A viszonylag kiegyensúlyozott első játékrész után, a 71. és 90.
percben gólt lőttek a becsületettel küzdő
hetényieknek * Szalka – Ógyalla 0:1
(0:1) A szalkaiak folyamatosan támadták vendégeiket, csatáraik azonban nem
voltak a legjobb formában. A mérkőzés
43. percében Nothart kihasználta, hogy a
szalkaiak kapuőre nem szaladt ki idejében, és belőtte a találkozó egyetlen, ám a
vendégek számára értékes gólját * A bajnoki táblázatban 3. Ógyalla (10 pont),
4. Ekel (9 pont), 6. Naszvad (6 pont), 9.
Hetény (6 pont), 11. Actív Nagykeszi (5
pont), 15. Perbete (1 pont).

VI. liga * 4. forduló
Újgyalla – Örsújfalu 3:0 (2:0) Hatalmas
irammal kezdtek a vendégek, amellyel
meglepték az újgyallaiakat, viszont a hazai
védelmet nem tudták áttörni. Ezzel szemben a 15. és 34. percben Rigó két gólt is lőtt
az örsújfalui kapuba. A találkozó 47. percben Németh tovább növelte az újgyallaiak
előnyét * Ifjúságfalva – Csicsó 4:0 (1:0)
Szép teljesítményt nyújtott hazai pályáján a
bajnokság újonca. Az első gól a 27. percben
született Dombi révén, s ez az eredmény maradt a félidő végéig. Ezután az 53. percben
Izsák, majd a 80. és 86. percben Bombicz
növelte a Vág-partiak előnyét * Vágfüzes/
Kava – Izsa 0:5 (0:3) Igazi örömünnep volt
a pályán, igaz nem a hazai szurkolók, hanem a vendégek számára. A gólzsákot egy
mesterhármassal Pásztor nyitotta a 31., 34.
és 42. percben, amit a 81. percben egy negyedik góllal is tetézett, majd a 88. percben
Mikle zárta a gólok sorozatát * Bátorkeszi
– Dunaradvány/Marcelháza B 1:3 (1:2)
Az eredmény ellenélre egy viszonylag kiegyensúlyozott első félidőt láthattak a szurkolók, bár a vendégek már éreztették fölényüket. A 12. percben Sánta, a 15. percben
Varga talált kesziek hálójába, ahonnan a 24.

percben Oláhtól érkezett válasz. A második első félidő végéig még egyenrangú ellenjátékrészben a vendégek Gumbér révén (71. félként küzdött a hazai csapat, csak Berecz
perc) tovább növelték előnyüket * Nemesó- 43. percben lőtt gólját kellett elszívlelnie.
csa – Dunamocs 2:2 (1:0) Az első játék- A második félidőt viszont egyértelműen az
rész 39. percében Horváth szerezte meg a aranyosiak uralták. A 60. és 65 percben Lelhazaiak első gólját, s a második félidő 14. kes duplázott, a 70. percben Hencz, majd a
percében Hipp tovább növelte azt. Sajnos, 79. percben ismét Berecz lőtt gólt, s végül
a második félidőben azt is érezni lehetett, a 86. percben Hencz ismételhetett. A hazaihogy a hazaiak „enyhítettek a gyeplőn” és ak gólját a 81. percben Lovász, illetve a 89.
ennek következtében a találkozó 69. perc- percben Kolompár lőtte * A bajnoki tábében Horák szépített, majd a 85. percben lázatban 1. Izsa (12 pont), 2. DunaradKováč kiegyenlített * Keszegfalva – Pat vány (12 pont), 3. Csallóközaranyos (10
4:1 (3:0) Meglepetésszerű, szép játékkal pont), 4. Újgyalla (10 pont), 5. Nemesóvédte meg pontjait a hazai csapat. A 8. perc- csa (7 pont), 6. Szilos (6 pont), 7. Bajcs
ben Budai talált a hálóba, a 13. percben Zo- (5 pont), 8. Dunamocs (5 pont), 9. Búcs
bák növelte a hazaiak előnyét, majd Budai (5 pont), 10. Bátorkeszi (4 pont), 11. Vágfolytatta (22. és 49. perc) a mesterhármasig füzes/Kava (3 pont), 12. Pat (3 pont), 13.
vezető útját. A találkozó 80. percében Sza- Ifjúságfalva (3 pont), 14. Keszegfalva (3
kál rúgta a patiak becsületgólját * Búcs – pont), 15. Örsújfalu (1 pont), 16. Csicsó
Szilos 1:0 (1:0) Harcias, kemény játék, ám (1 pont).
gólszegény mérkőzés
Női II. liga * 1. forduló
jellemezte a találkozót.
Dénesdtorcsmisérd (Dunajská Lužná) –
Az első és egyben utolKFC Komárom 1:4 (1:1)
só gól Csintalan révén
született a 42. percben A kiegyensúlyozott első félidő után a második játékrészben
* Bajcs – Csallóköz- már nem kegyelmeztek a tapasztaltabb hazaiaknak a komároaranyos 2:6 (0:1) Az mi lányok. Góllövők: Tóközi, Némethová, Pauerová 2.

KAJAK – KENU

A világbajnoki ezüstérem is szépen ragyog!
A portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezték meg a
2018-as évi, sorrendben 44. gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot, amelyről ezúttal sem hiányozhattak a komáromi élsportolók. A Baláž Samuel – Vlček Erik – Tarr
György – Jakubik Gábor összeállítású kajak négyes az
18 000 m-es távon ezüstérmes lett.
Kemény harcot
kellett vívniuk az
éremért, hiszen a
sorsolás miatt a
pálya „szelesebb”
oldalán rajtoltak,
míg a vb-győztes
német csapat a pályaközépet kapta.
Ennek ellenére a
szlovák
csapat,
amelynek
felét
komáromi
versenyző alkotta, jól
vette az iramot, bár a németek
folyamatosan az élen voltak.
Ezúttal is a tapasztalat segített a csapatnak, hiszen Vlček
az eddigi vb-ken 10 arany-,
három ezüst- és három bronzérmet is összegyűjtött. A por-

tugáliai érme sorrendben a 16.
Nem volt ennyire sikeres az
500 m-es távon a Baláž Samuel – Fraňa Milan – Zalka Csaba – Linka Tibor összeállítású
csapat, amely a hetedik helyen
ért célba.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Hagyományteremtő kerékpáros emléktúrával
emlékeztek meg augusztus 26-án a C.K. PIKOBIKE tagjai barátjuk és
klubtársuk, Panyi Béla
meg nem élt 50. születésnapjáról.
Az élők sorából gyógyíthatatlan betegség következtében idén februárban
távozott aktív sport- és
kultúrember az örsújfalui ÉS?! Színház alapító
tagjaként és tehetséges
szereplőjeként a felvidéki színháztörténetbe is beírta nevét.
Kedvenc helyén a résztvevők röviden megemlékeztek róla, s a
szigetről útjára engedtek egy palackot, amely az üzenetüket tartalmazta. Abban magyar és szlovák nyelven is leírták, hogy a
tiszteletére emléktúrát szerveztek, amelynek jövő ilyenkor folytatása következik.

Í J Á S Z AT

Öt arany a világbajnokságról

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub idei versenyszezonja hatalmas sikerrel ért véget, hiszen Bogár Péter és Bogár
Valéria húsz ország résztvevőit maguk mögé utasítva öt kategóriában szerzett világbajnoki címet a Gyulán megtartott
világbajnokságon.
Legközelebb szeptember else- fonterejű íjak kategóriában,
jén Hetényen találkozhatnak a míg párja, Bogár Valéria vbérdeklődők az aranyérmesek- győztes lett a modern anyagú
kel, amikor egy olyan jurtás- történelmi korlátlan fonterejű
viseletes bemutatót tartanak, íjak, a természetes alapanyagú
ahol a vállalkozó kedvű jelent- történelmi 36-50 fonterejű íjak
kezők magukra ölthetik a kor- és a modern anyagú történelmi
hű ruhadarabokat.
36-50 fonterejű íjak kategóriáAz íjászatnak három típusa van: a céllövészet, a
távcéllövészet és a távlövészet. Ez utóbbi képviseli az íjászat történelmi
ágát, itt csak történelmi
íjakkal lehet versenyezni,
melyek azonban készülhettek modern anyagból
is. Az íjászat ezen ágának
nagy hagyománya van
Törökországban,
nem
csoda hát, hogy a török
versenyzők a világ élvonalában foglalnak helyet. A gyulai HDH IAA
Nemzetközi Történelmi
Távlövő Világbajnokságra Ma- ban is, így ketten összesen öt
lajziától egészen az Egyesült világbajnoki cím büszke tulajÁllamokon át Indonéziáig ér- donosai. Valikának ráadásul
keztek íjászok. A megmérette- egy további bravúr is sikerült,
tésen Bogár Péter világbajnoki hiszen maga mögé utasította
címet szerzett a természetes az eddigi világbajnok amerikai
alapanyagú történelmi korlát- íjászhölgyet. A négyszáz mételan fonterejű íjak és a modern res lövését sok férfi is megirianyagú történelmi korlátlan gyelné.
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