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Csak néhány szavazaton múlott az MKP sikere,
a HÍD és az MKSZ megalázó vereséget szenvedett

Gyermeknap
2019

KISS ERNŐ: GYERMEKEMNEK
Mikor megszülettél, tudtam, különleges ajándékot kaptam Istentől.
Legjobb tudásom szerint neveltelek, védtelek, óvtalak mindentől.
Ahogy nőttél, hagytam, bontogasd szárnyaid,
Hogy megismerd a világ szép és sötét árnyait.
Felnőttél gyorsan, és büszke rád a szívem,
Minden pillanat megérte, tudom és hiszem.
Nem mondom, hogy mindig könnyű volt és vidám,
De ha rád nézek, tudom. Isten meghallgatta minden imám.
Őrizd a szívedben a hitet, vidámságot, s szemedben a fényt,
Hogy aki rád néz, lássa benned az élő reményt.
Mi reméljük, hogy e pár sor a szívedbe hatol.
Kívánunk neked nagyon vidám születésnapot.

A komáromi Vág-híd „felújítása” nem hoz megoldást

Egyelőre csak a gépjárművezetők
idegeit borzolják…

Nem lesz Brüsszelben
képviselője a Felvidéknek

Egyes médiák már korábban jelezték, hogy nagy valószínűséggel a Híd és az MKP egyetlen jelöltje sem kerül be az Európa parlamentbe. Igaz, feltételezték, hogy azonos mértékben maradnak alul a választások során, ezzel szemben kettőjük között fölényes győzelmet aratott az MKP, de végül pár szavazat hiányán múlott, hogy a Felvidéknek ismét
legyen magyar képviselete.
A hivatalos eredmények sze- tumok, a háború utáni konfis- Jurzyca Eugen (SAS), 8. Lexrint 22,74 százalékos rész- kált vagyonok és termőföldek mann Miriam (KDH) – Nagyvétel mellett az egyes pártok kérdésköre, illetve a nemzeti Britannia kilépése esetén vejelöltjei így szerepeltek: 1. kisebbségek jogainak bővítése. heti át mandátumát, 9. Pollák
Progresívne Slovensko – A Progresívne Slovensko Peter (Oľano), 10. Radačovský
Spolu (20,11%), 2. Smer-SD – Spolu 198 255, a SMER- Miroslav ĽSNS), 11. Šimečka
(15,72%), 3. ĽSNS (12,07%), SD 154 996, a ĽSNS Naše Michal (PS-Spolu), 12. Šte4. KDH (9,69%), 5. SaS Slovensko 118 995, a KDH fanec Ivan (KDH), 13. Uhrík
(9,62%), 6. OĽaNO (5,25%), 95 558, a SAS 694 839, az Milan (ĽSNS), 14. Wiezik Mi7. MKP (4,96%), 8. SNS Oľano jelöltjei pedig 51 834 chal (Ps-Spolu) képviseli majd.
(4,09%), 9. KÚ (3,85%), 10. szavazatot kapott. Az MKP A Komáromi járásban – régiSme rodina (3,23%), 11. Híd 48 929 szavazattal alig maradt ónk ismét lemaradt a szlová(2,59%), 12. KDŽP (2,06%). le az élvonaltól. A Híd 25 562 kiai átlagtól – 16 119 szavazó
A komáromi alapítású MKDSZ szavazatot, az MKDSZ 2 270 adta le voksát, ami 18,95 szá(Magyar Kereszténydemok- szavazatot kaptak.
zaléka a választásra jogosulrata Szövetség) 0,23%-os (le) Szlovákiát az EU-parlament- taknak. Komáromban 5 484szereplésével viszont egyértel- ben Beňová Monika (Smer- en (20,98%), Gútán 1 361-en
műen megakadályozta, hogy ASd), Bilčík Vladimír (Prog. (15,5%), Ógyallán 1 094-en
legalább egy magyar képviselő Slov. és Spolu), 3. Číž Mi- (17,63%) szavaztak. Az MKP
ott legyen Brüsszelben. Ezzel roslav (SMER-SD), 4. Ďuriš listájának első három „helyeelérték, hogy öt éven keresztül Nicholsonová Lucia (SAS), 5. zettje”: 1. Csáky Pál 24 473, 2.
nemzetközi fórumon nem ke- Hajšel Robert SMER SD, 6. Berényi József 21 117, Tárnok
rül majd szóba a Beneši dekré- Hojsík Martin (PS-Spolu), 7. Balázs 5 072.

Köszönjük a támogató szavazatokat

A Magyar Közösség Pártja ezúton köszöni
mindazoknak a választóknak a bizalmát, akik
a 21-es pártlistára és az egyes MKP-jelöltekre
szavaztak.
A klasszikus mondás ilyenkor helyénvaló és
indokolt: sokan voltunk, de nem elegen. Ezúttal nem sikerült elérnünk azt az 5 évvel ezelőtti eredményt, amelyről mindannyian tudtuk és
tudjuk, hogy folyamatosan fogyatkozó és politikailag megosztottá vált közösségünkben egyre
nehezebb elérni. Ez az alaphelyzet egy eleve nehéz feladvány, azt pedig a párt elnökségén belül
fogjuk elemezni, hogy voltak-e, illetve milyen
mértékben voltak olyan mulasztásaink, amelyek
ehhez a sikertelen szerepléshez vezettek.

Bastrnák Tibor, Komárom ex-polgármestere továbbra is egyfajta dicsőségként könyveli el az
új Duna-híd építését, igaz az ahhoz vezető elterelő út építése még tervrajzokon sincs. Csak az
utóbbi időkben kezdtek rájönni az illetékesek arra, hogy a Komáromon áthaladó teherforgalom megsokszorozódik, viszont a Vág-híd teherbírása már rég nem megfelelő. Az elmúlt
napokban a közútkarbantartási vállalat szakemberei mintegy 8 cm-nyi aszfaltréteget „lefaragtak” a híd úttestéről.
A II. világháború utolsó nap- Mindkét híd terhelhetőségét 25 masztással a terhelhetőséget is
jaiban a visszavonuló német tonnában határozták meg. A szeretnék megoldani. És addig
csapatok felrobbantották Gútán vágsellyei hídon 2x40 m-es út- mi lesz?
a budapesti Lánchíd formájára szakaszon halad a forgalom, ám Bastrnák Tibor ígérete szerint
emlékeztető kétsávos hidat. A a felújítás (1973) után sem vál- 2020-tól már bekerül az új Duhídlábak megerősítése után egy tozott a 25 tonnás terhelhetőség. na-híd a nemzetközi teherforganagy terhelhetőségű, ám egysá- Mindezt tudták azok a tervezők lomba…
vos katonai vashidat állítottak is, akik éppen ezért egy nagy
össze a parton, amelyet csör- teherbírású, négysávos, új híd
lőkkel húztak át a túlpartra. Mi- felépítését javasolták Komárom
után a híd áteresztő képessége keleti oldalán. A történelmi átkevésnek bizonyult, 1963-ban tekintés után adódik a kérdés:
A múlt héten munkalátogatáson járt Nyitra megye közfelépítették az akkori Csehszlo- merre haladhatnak majd az új
gyűlésének MKP-s alelnöke, Csenger Tibor mérnök. Lávákia első feszített ívű, mono- hídon Komáromba érkező 40
togatása során a város vezetésével és dr. Viola Miklóssal, a
litikus hídját, amelynek üzemi tonnás össz
súlyú kamion-szemegyei egészségügyi szakbizottság elnökével áttekintették
„főpróbája” az 1965-ös árvíz relvények?
azokat a tervezeteket, amelyek a megye támogatásával vavolt. Ezt a technológiát alkal- A legoptimálisabb számítások
lósulnak majd meg.
mazták az építők Komáromban szerint is 2021-ig befejeződik
A
találkozó során Csenger Ti- pád polgármesterrel közösen
is az új Vág-híd építése során. a Vág-híd felújítása. Az alátábor alelnök beszámolt azokról tekintették meg a Komárom–
a nagy beruházásokról, ame- Gúta közötti kerékpárút leglyet a megye a közeljövőben újabb szakaszát és jó hírként
finanszíroz majd. Horváth Ár- elmondta, hogy a megye szakbizottságai is támogatják
a kerékpárút meghos�szabbítását az ún. felső
Június 4-én Észak- és Dél-Komárom együtt emlékezik meg a
vashídig. Igaz, az eredeti
trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulójáról. A megtervek szerint ez csak akemlékezés református istentisztelettel 17 órakor kezdődik a
kor valósult volna meg,
püspökség udvarán, ahol dr. Pordány László, korábbi nagyamikor Gútára ért volna a
követ mond beszédet. Innét vonul a trianoni határon át Délvágsellyétől a kisvárosig
Komáromba a fáklyás menet, amelyben a felvonulók azoknak
tervezett kerékpárút. Most
az elcsatolt községeknek és városoknak a névtábláját is maa gútai szakasz kiépítését
gukkal viszik, amelyeket elszakítottak az anyaországtól.
felgyorsítják.
Dél-Komáromban a Turul-szo- Teológiai Karának tanára, a poA megye alelnöke és a vábornál dr. Somogyi Alfréd re- zsonyi református egyházmeros polgármestere foglalformátus lelkipásztor, a Selye gye esperese mond beszédet.
kozott a város közútjainak
János Egyetem Református A megemlékezésen közreműállapotával is és elképködik Gál László, Latinovitszelhetőnek tartotta, hogy
díjas előadóművész és Oláh
belátható időn belül ezek
Kálmán középiskolai tanár.
felújítására is megfelelő
A rendezvény mottója:
anyagi fedezetet biztosítaCsak a múltat ismerve
nak Gúta számára.
épülhet a jövő!

Bár a választótáborunk, a szlovákiai magyar
közösség saját jogon nem szerzett most képviseletet az Európai Parlamentben. Tudjuk,
hogy legszorosabb szövetségeseink egy ilyen
helyzetben mindent megtesznek majd azért,
hogy közösségünk sajátos érdekei ne maradjanak érvényesítetlenül abban a nagy változási
folyamatban, amely az Európai Unió szintjén
már a következő hónapokban megkezdődik, és
amely évekig elhúzódik majd.
Gratulálunk minden Szlovákiából megválasztott európai parlamenti képviselőnek, illetve a
Kárpát-medencei magyar összefogás kereté
ben megválasztott képviselőknek a sikeres
szerepléshez.
MKP elnöksége

Hamarosan tovább bővülhet a gútai kerékpárút

Trianonra emlékezve
99 fáklya ég majd

Az 1965-ös árvizet követően betonlapokkal erősítették meg
a Kis-Duna töltésének koronáját, amelyre a Komárom-Gúta közötti kerékpár út meghosszabbításaként a vízimalomig aszfaltszőnyeg került, sőt térkövezett pihenőt is kapott
a város.
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A nagymegyeri Plauter Kúria tízéves művésztelepének
anyagából nyílt kiállítás a Limes Galériában

Kilencven alkotást mutatnak be

Május 24-én nyílt meg a komáromi Limes Galériában a „Plauter Kúria-válogatás 10 év anyagából” című kiállítás, amelyet a Pro Arte Danubii Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás
és a nagymegyeri Plauter Kúria közösen szervezett. A kiállítást Farkas Veronika művészettörténész nyitotta meg. A megnyitó előtt színvonalas műsorral kedveskedett a közönségnek a
Gaudium vegyeskar, amely pünkösdi dalokat adott elő. Fellépett Rajkovics Haizok Melinda
énekes és Molnár Ildikó, aki Kosztolányi verset adott elő.
A Plauter Kúria művésztelepeinek anyagából hogy mit láthatnak a látogatók az adott képen,
90 kép látható, melyeket több mint 300 alkotás- azt fantáziájukra bízzák a szervezők. A megnyitó
ból válogatott ki Kiss Márta képzőművész. Az után Plauter Pétertől megtudtam, hogy a nagyalkotók között megyeri Mikóczi Dénes képzőművész szervezszerepel Almási te meg náluk 2009-ben az első képzőművészeti
Róbert, Mikóczi szimpóziumot, amelynek nagy sikere volt. FölDénes, Borbély karolva a kortárs képzőművészeket, idővel nemKároly, Tihanyi csak belföldről, de a külföldről érkező – orosz,
József,
Balla holland, szlovén, magyar – alkotóknak tavasszal
Andrea, Kovács és ősszel adnak otthont, náluk igazi családias hanDorottya, Bot�- gulatú művétyán Marianna, szeti munka
Gróf Zoltán és folyik.
még sokan má- Terveik szesok.
rint a jövőben
Évente kétszer is szerveznek
rendezik
meg alkotótáboroNagymegyeren a tavaszi és őszi alkotótábort, kat, kibővítve
amelyeket Plauter Péter szállodatulajdonos és sok újdoncsaládja támogat. A kiállítás központi falán egy sággal. Aki
nagyméretű festmény fogadja a látogatókat a látni akarja a
Plauter Kúriáról és környezetéről, de találnak Plauter Kúria
itt tájképeket, arcképeket, fantasy-képeket, mo- művészteledern, csaknem absztrakt, folklór és sok más szép peinek nem mindennapi alkotásait, az látogasson
alkotásokat. A tárlatnak az is érdekessége, hogy el június 9-ig a Limes Galériába.
a képek alá csak az alkotók neveit tüntették fel,
Kép és szöveg: Dr. Bende István

Madaron felújították az egészségügyi központot

Több helyen lehet majd parkolni
Komáromban, de drágábban…

Két éve lejárt a City Parking Group és a város között kötött szerződés (a cég a parkolóautomaták tulajdonosa), azonban Nagy Tamás, a Comorra Servis vezetője a testület tudta nélkül tíz
évre egy új lízingszerződést kötött a céggel, így ez a mostani rendszer a következő évtizedre is
bebetonozza a komáromi parkolás helyzetét. Természetesen mindezt úgy, hogy az hátrányosan
érintse a város kasszáját.
Nagy Tamás szerződéskötése más vázónában emelkedés várható,
rosokban az azonnali felmentést eredhiszen az előbbiben 0,70 euróményezné, ám Komáromban vállveról 0,90-re, az utóbbiban 0,40
regetésen kívül más nem történt. Ha
euróról 0,50 euróra emelkedik
csak az nem, hogy a múlt heti önkoraz egyórás parkolási díj ös�mányzati ülésen az új városvezetés
szege. Pozitív változás viszont,
előállt egy javaslattal, amely ugyan
hogy 17 óra helyett már csak 16
pozitívan befolyásolná a parkolóheóráig lesznek fizetősek a parlyek bővítését, de annak a gépjárműkolóhelyek. Továbbá bevezetik
vezetők biztosan nem fognak örülni.
az egész napos parkolási jegy
A rendszert kezelő Comorra Servis
megváltásának lehetőségét, az
kasszájába több mint 209 ezer euró
A1-es zónában 6,50 euróért, az
folyt be, ebből a kiadás 79 820 euró
A2-es zónában 4 euróért.
volt, vagyis a tiszta nyereség megAnnak ellenére, hogy az MKP
haladta a 129 ezer eurót. A cég tehát
és a Függetlenek Komáromért
nyereséggel dolgozott. Ennek ellenécsoport tagjai rámutattak arra,
re a városvezetés két részre osztotta
hogy a városi parkolóórák haszKomárom parkolási területeit úgy,
not hoztak az üzemeltetőnek, a
hogy a fizetős parkolóhelyek számát
képviselők mégis megszavazták
241-el emelik. Az A1-es és A2-es
a Comorra Servis javaslatát.

Brácsaművész a Vmk élén

Huszonkét éven át állt a komáromi Vmk élén Varga Anna, aki ez év januárjában jelezte,
hogy szeretne visszavonulni. Igazgatása alatt a művelődési központ széles teret biztosított a
különféle társadalmi szervezeteknek, amatőr kulturális csoportoknak, megújult a színház
belső tere és az épület hő- és hangszigetelése.
A Komáromi Városi Hivatal, Szólisták zenekarának. Ezt kö- együttműködik a dunaszerdamint a VMK működtetője kü- vetően egy ideig az Ifjú Szívek helyi Csavar Színházzal is.
lönböző médiákban nyilvános Magyar Táncegyüttes zenei Beadott pályázatában hangpályázati felhívást tett közzé vezetőjeként tevékenykedett. súlyozta, legfontosabb célja
az igazgatói munkakör betöl- Szervezői képességeit jól bizo- a VMK-t egy olyan modern,
tésére. A pályázati bizottság a nyította a Lakatos Róbert és a progresszív intézménnyé átpályázatra benyújtott szakmai RÉV zenekar, a Rendhagyó Prí- formálni, ami kultúrára nebeadványát a testület elé továb- mástalálkozó
bította. A beérkezett javaslatok zenei együttes
elbírálása után az önkormány- létrehozásával.
zat legutóbbi ülésén egyhangú A
színházszavazással jóváhagyták, hogy kultúrában is
július elsejétől a nemzetközileg nagy
jártaselismert Fonogram- és Harmó- ságra tett szert,
nia díjas brácsaművész, Laka- hiszen zenei
tos Róbert vegye át a komáro- vezetőként és
mi Városi Művelődési Központ z e n e s z e r z ő (VMK) igazgatói tisztét.
ként dolgozott
Lakatos Róbert a pozsonyi Ze- Békéscsabán a
neművészeti Főiskola (VŠMU) Jókai Színházban, a pozsonyi vel, kultúrára tanít és kultúrát
brácsa szakán diplomázott. Szlovák Nemzeti Színházban, terjeszt. Tervei, elképzelései
Művészként évekig volt tagja a turócszentmártoni Szlovák megvalósításával tovább szea Szlovák Filharmónia, vala- Kamaraszínházban és a kassai retné öregbíteni Komárom
mint a Luxemburgi Európai Thália Színházban. Emellett kulturális tradícióit, valamint
újraéleszteni a magyar néptánc
hagyományait. Nagyobb teret
szeretne biztosítani az alterA nagyhírű dél-komáromi Jánoska Cukrászda fiatal cukrásza
natív felvidéki színjátszásnak
tavaly megnyerte az Országtorta-versenyt a Komáromi kisés rendkívül fontosnak tartja
leánnyal, illetve az Év fagylaltja megmérettetésen Hunyadi
a gyermekműsorok számának
gesztenyése közönségdíjat, míg málnás-ribizlis csokisorbetje
és színvonalának emelését.
bronzérmet érdemelt. Az idei Év fagylaltja versenyt ezúttal
Mindemellett pedig folytatni
Szombathelyen rendezték, ahol három kategóriában indulhatszeretné a már hagyományosan
tak a cukrászok, a kézműves fagylaltok mellett voltak mentes
magas színvonalú nemzetközi
fagylaltok és összecsaptak az alapanyag-készítők is. Sztaracsek
zenei események szervezését,
fehércsokis vilmoskörte fagylaltja nem csupán a közönség kedmelyeknek köszönhetően Kovence lett, de a versenynek otthont adó Szombathely különdíját
márom felkerülhetne az euróis kiérdemelte.
pai kulturális történések térképére.

Múlt héten kedden, május 21-én ünnepélyes keretek között adták át a határon átnyúló EU-s Interreg pályázaton
elnyert csaknem 100 ezer euróból felújított és modernizált gyermekorvosi
és körzeti orvosi rendelőket Madaron.
A pályázat nem valósulhatott volna
meg a társpályázó község, Ács részvétele nélkül. A rendezvényen ezért
jelen volt Madar község polgármesterén, Édes Istvánon kívül még Ács
polgármestere, Szentirmai István és
Nyitra megye alispánja, Csenger Tibor is. Édes István röviden köszöntötte a jelenlevőket, majd Csókás Judit,
a projekt menedzsere ismertette a pályázat teljesítését
és annak végrehajtása egyes
lépéseit.
Kép és szöveg:
Jakab István
A különféle motoros gépjárművek mellett a forgalom résztvevőjének minősül a segédmotorkerékpár, a kerékpár, sőt még
az állatok által vontatott járművek is. Mindez azzal jár, hogy
azok vezetőire – így a lóvontatású szekerek fogathajtóira is
szigorúan vonatkozik a zéró tolerancia, ami az alkoholfogyasztás illeti.
Az ógyallai rendőrség munka- lóerős járművet, és az alkalmi Május 18-án a budapesti Történeti Múzeum gótikus termében került sor a Szent Kotársai múlt héten hétfőn 23.30 kocsisnak is meg kellett fúj- rona és a magyar királyi koronázási jelvények című történelmi vetélkedő döntőjére. A
körül megállítottak és igazol- nia a szondát. Kiderült, hogy magyarországi Oktatási Hivatal által szervezett középiskolás történelmi vetélkedő a tantattak Hetényen egy lovasfo- lehelete 2,04 ezreléknyi alko- év egyik legnagyobb megmérettetése volt a történelmet kedvelő diákjaink részére. Nem
gatot. A helyszínen elvégzett holt mutatott ki, ami már erős kisebb feladattal kellett megbirkózniuk, mint a nemzeti egységünket szimbolizáló Szent
alkoholos tesztelés a férfi szer- ittasságnak minősül. Őt is be- Korona és koronázási jelvények történetét, közjogi jelentését, regényes utazásait, helytörténeti vonatkozásait feltárni, elsajátítani.
vezetében 1,9 ezreléknyi alkoholt mutatott ki.
A verseny jelentőségét emeli, ni a Szent Koronához helyi em- gyengíti nagyságát, mint
Az 52 éves férfi nem
hogy több mint 600 kárpát- lékeken, történeteken keresztül ahogy a Kőszűz védi Kofolytathatta útját, a
medencei magyar középiskolás is.
márom várát!” – fejezi ki
rendőrséggel
kellett
kapcsolódott be a megméret- Szilárdnak könnyű dolga volt, érzéseit Szilárd a film vétartania, hogy a teszttetésbe. A két internetes for- hisz ki ne ismerné a híres koro- gén. A zsűri elismerését
eredményt
vérvételduló után végül 11 diák jutott narablás és V. László születésé- is kivívta, oly mértékben,
lel is megerősítsék.
az országos döntőbe, közöttük nek komáromi történetét? Vagy hogy a „házikészítésű”
A rendőrség ellene
Kováč Szilárd, a Selye János épp ezért volt nagy kihívás? koronánkat a döntőben
függőséget okozó szer
Gimnázium III. A osztályos Németh Csaba III. A osztályos bemutatásra kérték. A kohatása alatt elkövetett
tanulója. A nemzeti történel- tanuló technikai segítségével moly szakmai zsűri előtt
Pihen a ló, kikötötték…
közúti veszélyeztetés
münk iránt elkötelezett 18 éves végül egy látványos kisfilm zajló többórás döntőben
gyanúja miatt kezdtek
gimnazista nagy odaadással készült, melyben meginterjú- Szilárd sikeresen helyt
büntetőjogi eljárást.
szállították vérvételre, majd a vetette magát a koronatörténet volták Mácza Mihály és Elek állt és az előkelő 5. heA kocsibakon ketten ültek, s kijózanodásra egy rendőrségi kutatásába. Különleges feladat József történészeket, koronát lyezést érte el. Jutalma, a döntő
míg a „sofőrt” a rendőrség látta cellát biztosítottak számára. volt a döntőre elkészíteni egy raboltak a várban, s mindezt résztvevőivel együtt, az Oktavendégül, a társa elunta a vára- Függőséget okozó szer hatása kreatív videót a „Szülőföldem rímekbe foglalva versbe mond- tási Hivatal pénzjutalma melkozást és úgy határozott, hogy alatt elkövetett közúti veszé- és a Szent Korona” címmel, ták: „Országunk jelképe, nem- lett egy szakmai tanulmányút
hazaviszi a lovaskocsit.
lyeztetéssel gyanúsítják. Mind- melyben egy saját mottón ke- zetünk egysége e büszke Ko- a nagybecsű zsűri kíséretével a
Két órával később a bátorkeszi ketten bíróság előtt felelnek resztül arra is választ kellett rona, keresztény mivoltunk ősi Szent Korona nyomában.
rendőrök állították meg az egy tettükért.
adni, hogyan és miért jó kötőd- alapja. Sem csel, sem erő nem Gratulálunk Szilárdnak és to-

Sztaracsek Ádám ismét tarolt!

Ittasak voltak az „1 lóerős”
teherkocsi vezetői

„Hozz rá víg esztendőt… ”

Selyés diák a Szent Korona történelmi vetélkedőn Budapesten

vábbi történelemtanulmányaihoz sok sikert kívánunk! Jó
érzés tudni, hogy diákjaink –
követve tanításunkat –, kellő
magyarságtudattal bírnak és
készek nemzeti értékeink továbbvitelére.
PhDr. Deák Irén
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A Las Vegas-i kaszinók
világa Komáromban!?

A Döme Károly Alapiskola és Óvoda
megemlékezett névadójáról

Május 22-én ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Izsán az
Alapiskola névadójáról, Döme Károlyról, aki hajdanában nemcsak
mint katolikus plébános, hanem mint tanító is sokat tett az izsai ifjúság műveléséért, felemeléséért. Kilenc órakor az iskola diákjai pedagógusaikkal együtt a szemerkélő esőben átmentek a közeli katolikus
templomba, ahol Szabó Miklós atya megáldotta az intézmény tevékenységét, s beszédében a szeretetre és a megbocsátásra fókuszált.
A lelket felemelő mise után a di- is látható. Az emléknap kísérő
ákok tanítóikkal, a szülőkkel és a programjai a múzeumpedagógiai
vendégekkel visszatértek az isko- kézműves foglalkozások, melyelába, ahol az intézmény igazgató- ken korcsoportok szerint vehettek
nője, Mgr. Dudás Katalin a diákok részt az iskola tanulói.
kíséretében megkoszorúzta Döme Az ünnepség a vendégek, AboKároly emléktábláját, majd az nyi Ria, családja és a meghívott
épületben szeretettel köszöntötte nyugdíjas pedagógusok, Szabó
az egybegyűlteket. A hagyomá- Miklós atya, a jelenlegi tantestünyokhoz híven a búcsúzó kilence- let és néhány szülő meghitt bedikesek átadták az iskola zászlaját szélgetésével fejeződött be.
Dr. Egriné dr. T. Szonja
a nyolcadikosoknak. Ezután következett a kultúrműsor: néptánc,
szavalat, ének. A táncot az iskola
hajdani pedagógusa, Bulajcsik
Júlia és az iskola pedagógusai tanították be. Fellemelően szépek
voltak Abonyi Ria képzőművész
kiállított lélekelemző portréi is.
Műveinek bemutatása közben
Abonyi Ferenc és Stanc Viktória
zenés műsorral szórakoztatta a
jelenlévőket. Az iskola folyosóján a diákok által az Ady Endre
emlékév tiszteletére készített albumokból és Ady Endre verseinek illusztrációiból álló kiállítás

Az amerikai krimikből mindenki tudhatja, hogy a drog és
a játékbarlangok világa szorosan összetartozik. Komáromban gombamód nem a munkahelyek szaporodnak, hanem
a játéktermek, így várható volt, hogy az amúgy is kiterjedt
drogterjesztés megjelenik majd ezen a területen is. A múlt
hét folyamán a rendőrség arról számolt be, hogy Komárom
egyik kaszinójában két férfit tartóztattak le, s egyikük mellényzsebéből három, kábítószergyanús csomag és két orvosi
fecskendő mellett egy zöld színű szárított növényt tartalmazó csomag került elő. Egyiküknél nem találtak kábítószergyanús anyagot, így őt elengedték. Társa a kihallgatás
során azt vallotta, hogy 520 euróért egy ismeretlen férfitől
vásárolta a drogokat. A lefoglalt anyagokat laborvizsgálatra küldték és annak jelentése alapján dönt majd a vizsgálótiszt a vádemelésről.

Gútán is lesz
GYERMEKNAP!

Érsekújvárban nem fedezik és símítják a korábbi vezetés hibáit

Végkielégítés után börtön jön?

Néhány év kihagyás után visszakerül régi helyére a vízimalom és a szabadidőközpont térségébe a gyermeknapi zsivaj.
Korábban a szervezők annak érdekében, hogy a kulturális
események ne csupán Gútára, hanem a hozzá tartozó kistelepülésekre is összpontosuljanak, Nagyszigeten rendezték meg
az egynapos programokat.
Rövid időn belül azonban ezért a képviselőtestület most
olyannyira sikerült túlszervez- ismét a régi helyre költöztette
ni a nagyszigeti gyermekna- a rendezvényt.
pot, hogy túlzsúfoltság lett, s Június 1-jén reggel 8-tól, horgászversennyel indul a műsorzuhatag. 11 órától pedig
már a mászófal is igénybe
vehető.
Az ebéd után beindul a
„gőzhenger”, lesz ornitológiai bemutató, kötélpálya,
légvár, lufihajtogató bohóc,
óriáscsúszda, arcfestés, kosárkörhinta, kutyabemutató,
kalácssütés, népi játékok.
Az anyukák és nagymamák
bekapcsolódhatnak a kalácssütésbe, sétabotos (nordic
walking) túrákat tehetnek,
illetve elmehetnek a csemetékkel csónakázni, sétakocsikázni… és közben szól a
zene. Az biztos, hogy mindenki számára gazdag progKatka Petrová rajza
ram várja az érdeklődőket.

Múlt héten szerdán bíróság elé állt Gejza Pischinger, Érsekújvár egykori polgármestere és jobbkeze, Peter Ágh. A járási bíróság mindkettejüket ötéves szabadságvesztésre ítélte, azonban Pischinger és Ágh is fellebbezett, így egyelőre nem
kell börtönbe vonulniuk. Az érsekújvári ügy még a 2014-es önkormányzati választások idejére nyúlik vissza, amikor a
választást nem Pischinger, hanem a jelenlegi polgármester Otokar Klein nyerte.
Pischinger erre nem számított, vetésében azonban semmiféle városi vagyon visszaszerzé- re szállították, majd a már nem
a hivatalban azonnal kezdetét prémiumok, jutalmak nem sze- sére. Pedig csak akarat kell, létező berendezést tartozásuk
vette a nagytakarítás. A hiva- repeltek.
és annak tudatosítása, hogy a fejében eladták a vízműveknek,
taltól távozó, vezető pozíciókat Érdekes módon, a városi hivatal mindenkori polgármestereknek amely azután ismételten eladbetöltő tisztviselők vaskos év- épületében néhány napig nem vállalniuk kell a városi vagyon ta a városnak. Ez a tranzakció
végi prémiumot kaptak. A vá- működtek a kamerák. Nagy va- védelmét.
százezres „átverés” volt, ám az
lószínűséggel ekkor tűntek el Információink szerint a komá- a jelenlegi városatyákat sem érrosi kassza kiürült…
– Meglepő, hogy ebben a kri- a számítógépek, és az az antik romi rendőrségnek és ügyész- dekli…
tikus anyagi helyzetben az év íróasztal is, amely a hivatalve- ségnek felül kell vizsgálnia
végi prémiumokat még a vá- zető irodáját ékesítette. A helyét azt az ügyet, amelyet Bastrnák
lasztások előtt kifizették – nyi- egy ütött-kopott darab vette át. Tibor
polgármesterségének
latkozta 2014-ben az új polgár- A városi hivatal nyilvántartásá- utolsó napjaiban hajtott végre
mester, Klein Otokar, aki azt ból kiiktatták a laptopok, mo- a KOMVaK akkori vezetése.
ígérte, kivizsgáltatja, jogosan biltelefonok és más informati- Ez a gázlecsapoló ügye, amijutottak-e a volt tisztviselők kai eszközök tucatjait is.
kor sikerült ismételten eladni a Immár tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Vajdasági
A Pischingernek és Ághnak az városnak azt a jelentős energia- Diák Menedzsment Bajnokság, mely kiválóan illeszkedik napjaink
ilyen magas jutalmakhoz.
A végkielégítések összege el- első fokú bírósági döntés alap- megtakarítást eredményező be- modern középiskolái közgazdasági megmérettetéseinek sorába.
érte a 178 600 eurót. Ágh, aki ján vissza kell fizetnie az ös�- rendezést, amelyet még Pásztor A délvidéki nemzetközi versenyen Ahhoz, hogy napjaink nyitott piaci
a javaslatot tette azt mondta, szeget a Érsekújvár városának. István polgármestersége idején a résztvevőknek azzal, a cégveze- versenyében a kis- és középvállaaz alkalmazottak az eltelt évek Mindez azért is érdekes eset, állítottak üzembe a termálfürdő tők életében rendre visszatérő fel- latok érvényesülni tudjanak, bátor
során tanúsított minőségi mun- mert korábban a komáromi területén. A későbbi fürdőigaz- adattal kellett megbirkózniuk, hogy menedzseri döntésekre és megvalókával érdemelték ki a magas városvezetés szerint nincs le- tónő javaslatára a berendezést fiktív vállalatukat menedzselve egy sítható üzleti tervekre van szükség.
összegeket. A város költség- hetőség a felelőtlenül elherdált szétszerelték, ismeretlen hely- üzleti tervet alkossanak, majd azt Mindez azonban magas szintű felprezentálják és fogadtassák el az készültséget, stratégiai gondolkoegyetemi oktatók által alkotott tes- dást, és alázatot igényel. Ezekkel
tülettel. A komáromi Ipari Szakkö- a kihívásokkal szembesülhetnek
zépiskola 3. D osztályos, műszaki már iparista korukban mindazok a
A komáromi önkormányzat kirándulások. Minderről nem A városatyák pedig gondolko- informatikai szolgáltatások szakos fiatalok, akik élni kívánnak a hulegutóbbi ülésén a városi idő- hallunk Komáromban, csak dás nélkül rábólintottak arra, (MISz – TIS) tanulója, Csóka Ger- szonegyedik század lehetőségeivel,
sek otthona igazgatónője töb- arról, hogy a környék egyik hogy újabb 45 euróval drágább gely az előkelő 2. helyezést érte el a s hajlandóak középiskolai éveiket
bek között bejelentette, hogy legdrágább idős otthonának legyen az idős komáromi lako- szerbiai versenyen. Felkészítő taná- önnön fejlesztésükre áldozni.
sok intézeti ellátása…
az ott élők számára kénytelen számít.
ra Szitás Zsuzsa mérnök volt.
Szitás Péter
felemelni a korábbi 0,5 euróról
nap 1 euró 50 centre a mosási
díjat.
Indoklás nem volt, a háromszoros áremelést a képviselőtestület természetesen – jóvá
V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znene a doplnení niektorých zákonov
hagyta. Murányi Györgytől
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov
a hasonló nagyságrendű és
vyhlasuje
ugyancsak városi tulajdonban
výberové
konanie
na
obsadenie
funkcie
riaditeľa
Základnej
školy Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským v Búči.
levő nyugdíjasotthon igazgatójától viszont érdekes dolgokat
Predpokladaný termín nástupu: 1. 8. 2019, celý • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť) hlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
tudtunk meg: – Intézményünk• ovládanie štátneho jazyka
úväzok
pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.
ben három részre osztottuk a
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon peda- Iné kritéria a požiadavky:
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
költségtérítést. Ennek egy régogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 zákona vedúceho • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, doplnení niektorých zákonov.
szét az étkeztetés ára, a másik
zamestnanca podľa § 34 ods. 2 č. 317/2009 Z.z. o zodpovednosť, spoľahlivosť a flexibilita
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberészt az ottlakás (ez a szobapedagogických zamestnancoch a odborných zamest- • práca na PC
rovom konaní:
nagyságtól függ), a harmadik
• znalosť príslušnej legislatívy
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr
részt pedig a szolgáltatások
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné • predloženie koncepcie rozvoja školy
do 7.6.2019 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke s
képezik. Ez utóbbit sok más
Zoznam požadovaných dokladov:
predpoklady na vykonávanie funkcie:
označením „Výberové konanie na post riaditeľa
kiadás, mint az ápolási költsé• stupeň a odbor vzdelania pre uvedený druh školy • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového kona- Základnej školy Mihálya Katonu s VJM – NEOgek és a mosás is alkotják. Az
stanovený vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., kto- nia * štruktúrovaný profesijný životopis * doklad o TVÁRAŤ” na adresu: Obec Búč, Tesárska 91, 946
itt élő gondozottak havi 300
rou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobit- bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako 3 35 Búč, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doeurót fizetnek.
né kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie mesiace * overené kópie dokladov o splnení kvalifi- ručenia prihlášky.
Gútán a mindennapok egyhanpedagogických zamestnancov a odborných zamest- kačných predpokladov * overená kópia dokladov o Termín a miesto konania výberového konania
gúságát folyamatosan megabsolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhra- oznámi výberová komisia tím uchádzačom, ktorí
nancov v znení neskorších predpisov
törik az intézet lakói számára
dy * doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe spĺňajú kritéria vyhláseného výberového konania a
• absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky
rendezett események. A bálok,
* písomný návrh koncepcie rozvoja školy
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
hagyományos disznóvágások,
preukázanie zdravotnej spôsobilosti * písomný sú- Búč, 20. 5. 2019
• bezúhonnosť
Ing. Ján Karkó starosta
színházlátogatások, csoportos

Iparisták újabb sikere
ezúttal a Vajdaságban

Továbbra is „fejőstehén” a városkassza?

OBEC BÚČ
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MŰSORAJÁNLAT
Június 1-jétől 7-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

7.0 5 T V- a n i m á c ió, 12 .15
Pog g y á s z , 13. 55 K é m köl y kö k (a m e r.), 15. 50
A l e x fel ü g yel ő ( l e n g yel),
18 .0 0 Té nye k , 18 . 55 H a
ig a z vol n a…
(a m e r.),
21.0 0 A f a n t a s z t i k u s n é g ye s (a m e r.), 2 3. 2 0 T ű z h á nyó (a m e r.), 1. 30 B r i l l i á n s el m é k (a m e r.)

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 12.40
Sz uper zöld , 13.10 Édesítő, 14.50 Mag nu m (a mer.),
15.55 Másnaposok szerencséje (a mer.), 18.0 0 Hí radó, 18.55 Fók usz Plusz ,
20.0 0 A m i k is falu n k
(mag ya r), 21.05 Excsajok
szelleme (a mer.), 23.15 A
sas és a sá rká ny (a mer.),
1.30 Eg yedül a világ ellen
(a mer.)

RTL II

8. 30 Au sz t r á l ex p r e s sz
(au sz t r á l), 10. 30 H a z u g
c s ajok t á r s a s á g a (a me r.),
12 . 30
D iplom a
ut á n
(a me r.), 14. 30 A g ya nú
á r nyé k á b a n , 17. 30 Éj jeln a p p a l Bu d a p e s t , 21.0 0
Showd e r K lu b Be s t of ,
23.0 0 K a méle on (a me r.),
1.10 Tor r e nt e 5 (s p a nyol)

M2

12.55 A d zsu ngel köny ve,
13.05 A d zsu ngel könyve, 14.15 A ndy és az állatkölykök, 16.40 Szóf ia
herceg nő, 17.00 Elena,
Avalor herceg nője, 18.15
Csapd le, csimpán z! (kanadai-amer.), 20.15 Vio let t a (argentin), 21.05 Én
vag yok it t, 22.45 Eg yszer
volt, hol nem volt (amer.),
23.35 A k vár iu m St age
Pass

Duna tv

10. 30 Fe r e nc p á p a Csí ks om lyón , 12 .10 Pá p a lát og at á s , 13.15 H a z a já r ó, 13. 50 Te r é z a nya ,
a sz egé nye k sz olg á lója
(ola sz), 15. 20 Te r é z a nya ,
a sz egé nye k sz olg á lója
(ola sz), 17.0 0 G a sz t 
ro
a n
g ya l , 18.0 0 H í r a d ó,
18.35 Sz e r e nc s e sz ombat ,
19. 30 Eg y nyá r i k a la nd
(m a g ya r), 20. 25 Fe r e nc
p á p a Csí k s om lyón , 23. 30
A m a z ón ia

Duna World

10.0 0 Rejtélyes X X. száza d , 11.20 A mú m ia közbeszól (mag ya r), 13.0 0
H í r a dó, 13.15 Schéne r
M i hály, 14.10 Csalá dba r át , 17.55 Csalá d i kör,
18.55 Té rké p, 19.25 Í zőrzők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 Bag i-Na csa O r feuma , 22.35 Té rké p

Pozsony 1

13.35 Cas s ovia caff é ,
14.40 M is s M arple (an gol), 16.15 A nagy bazá r ,
17.45 Úttalan utako n ,
18.25 Építs házat, ül te ss fát!, 19. 0 0 H í r a d ó,
2 0.30 A tes t titkai, 21.25
T a lksho w, 22.20 M in i szoknyás s zerelőlányo k ,
22.50 A végs őkig (fran c ia ), 23.50 M is s M arpl e
(a ngol)

Pozsony 2

10.30 Tudományos m a ga z in, 13.25 Farmerek ne k, 13 .50 Vadás zokna k ,
14.25 Nemzetek Ligáj a ,
14.55 Röplabda, 16.55
K éz ila bda, 22.20 A s zo l gá lólá ny mes éi (amer.)

Markíza tv

10.40 Rendőrakadémia 3.
(amer.), 13.00 The Voice,
16.10 Micsoda sárc ez a
lány! (amer.), 18.20 Mulat
az elit, 19.00 Híradó, 20.30
Bajnokok Ligája, 23.30
Godzilla (amer.)

JOJ TV

12.50 Men nybéli k i rályság (amer.), 16.50 G r illezz ü n k!, 17.45 Nálu n k,
ot thon, 19.00 K r imi, 19.30
Hí radó, 20.35 Jégkorszak
3. (amer.), 22.35 A megállíthat atlan (amer.), 0.55
Halálos feg y ver (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel, 0.02 Éjszakai program

TV2

7.05 T V animáció, 10.35
Több, mint testőr, 11.10
Super Car, 13.20 Bi rkanyí rás 3. (amer.), 15.50
Norbit (amer.), 18.00 Tények, 18.55 Szeretném,
ha szeretnél (amer.), 21.15
Miér t pont Ő? (amer.),
23.45 25 millió fontos
váltságdíj (angol), 1.55
Apacsok (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 13.20
Lila füge, 14.30 Házon kívül, 15.00 A mi kis falunk
(magyar), 16.15 Pocahontas
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
A galaxis őrzői 2. (amer.),
21.55 Red (amer.), 1.00 A
Mandák ház lelkésze

RTL II

11.30 Segítség, bajban vagyok!, 16.30 Kaméleon
(magyar), 18.40 Éjjel-nappal Budapest, 21.00 Showder Klub, 22.00 A Showder Klub bemutatja, 23.00
Egek ura (magyar), 1.15
Anya a pácban (amer.)

M2

12.40 Pom-Pom meséi,
13.20 Nick y, R ick y, Dick y, 14.15 A ndy és a z állat kölykök , 15.50 Tig r is
és M ici ma ckó, 16.40 Szó f ia he rceg nő, 17.50 K acsa mesék , 18.15 Belle és
Seba st ien (f r a ncia), 20.15
Violet t a (a rgent i n), 21.10
A pube r t á s (német), 23.45
K á r t yavá r (a me r.)

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.55 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.30 Í zőr zők , 14.05
Un iver z u m, 15.05 Há rom
sá rká ny (mag ya r), 16.25
Hog y volt?, 17.25 Borbás
Ma rcsi
sza kácsköny ve,
18.35 Szeret ü n k , dok i!
(ausz t rál), 19.30 Mag ya rország, szeretlek!, 21.0 0
Család i kör, 22.0 0 A belső
bolygó (a ngol-a mer.), 0.05
Hog y volt?, 1.0 0 Új idők ,
új d alai

Duna World

8.30 Ö nök ké r ték , 11.15
A nag y ma ma (mag ya r),
13.55 Én és a hegedű m ,
14.50 Szent Ist vá n Vá ndorlá s,
15.25
Építet t
szé pségek , 16.50 Sz í ne java , 17.45 Nem zet köz i
Ci rk u sz fesz t ivál,
18.55
Ö t kont i nen s, 19.25 Hazajá ró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal, 21.0 0 Dok u zóna ,
21.35 K allós Zolt á n öröksége, 22.30 Hog y volt?

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.45
Poi r o t
(a n g ol),
15.4 0
Fel s z a b a d u l á s ,
17.4 0 Me nj 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. 30 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

13.40
Sz í nészlegend á k ,
15.15 Va dv í z i evezés,
16.35 L óve r seny, 19.0 0
Est i mese, 19.50 H í rek ,
20.10 Pablo Pica sso, a gé n iu sz , 21.0 0 A k i r ály nő
fé r je (f r a ncia), 22.0 0 A
t ű z hábor úja (f r a ncia-k ana d ai)

Markíza tv

9.00 Rabaka (szlovák),
11.10 Chart Show, 13.00
Testreszabott
kérdések,
13.30 Godzilla (amer.),
16.00 A konyha, 16.50
Felvég,
alvég,
18.10
Szomszédok, 19.00 Hí radó, 20.30 Amerikai mesterlövész (amer.), 23.10
Szabotázs (amer.)
,

JOJ TV

11.05 A ha rcosok kapuja (a mer.), 13.20 Sza k íts,
ha bí rsz! (a mer.), 15.45
Új ker tek , 16.45 A nyaraló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.35 Miér t pont
Ő? (a mer.), 23.10 A góré
(a mer.), 1.55 A best ia
(a mer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
13.35 Walker, a texasi kopó,
14.40 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Szerelmem,
Ramón (mexikói), 16.45
Madárka (török), 18.00 Tények, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A bank, 22.00 Pénzt
vagy éveket!, 23.25 Magánnyomozók

6.20 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár a
bazár!, 20.45 A bank, 22.00
Pénzt vagy éveket!, 23.25
Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.15 A simlis
és a szende (amer.), 13.20
A konyhafőnök, 15.30 Nyerő páros, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A konyhafőnök, 21.40 Barátok közt, 22.15 Főnök
inkognitóban, 0.10 XXI.
század

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior, 13.00 Segítség, bajban
vagyok!, 13.55 A gyanú
árnyékában, 14.55 Showder
Klub, 16.00 Éjjel-nappal
Budapest, 17.20 A gyanú
árnyékában, 19.20 Showder
Klub, 21.30 Éjjel-nappal
Budapest, 23.45 Az élet csajos oldala (amer.)

M2

11.15 A legkisebb ugrif üles, 12.00 Mézga Aladár
különös kalandjai, 14.00
Unizoomi csapat, 17.25
Mickey egér játszótere,
18.10 Szóf ia hercegnő,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok
itt!, 22.40 Akusztik, 23.45
Budapest Bár, 0.45 Kártyavár (amer.)

Duna tv

12.50 Tosz kána ízei, 13.20
Univerz u m, 14.15 Vég telen szerelem (török), 15.10
Hat nővér (spanyol), 16.10
Rex felüg yelő (olasz),
17.05 R idi k ül, 18.35 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 A legendák hivat ala (f rancia),
22.30
1890
(szlovák),
23.30 NCIS (amer.)

Duna World

11.25 Végre… (magyar),
14.20 Családbarát, 15.50
Életkor, 16.20 Ízőrzők,
16.50 Öt kontinens, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes
földrajz,
19.25
Itthon vagy, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Ridikül, 22.35
Ismeretterjesztő műsor

Pozsony 1

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.00 Főnök
inkognitóban, 13.20 A konyhafőnök, 15.30 Nyerő páros,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 A konyhafőnök,
21.40 Barátok közt, 22.15
Magnum (amer.), 23.20 Házon kívül, 0.25 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 Showder Klub,
16.00 Éjjel-nappal Budapest,
17.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 21.30 Éjjel-nappal Budapest, 23.45 Az
élet csajos oldala (amer.)

M2

11.50 Kérem a következőt!,
13.25 Póló, 14.00 Unizoomi
csapat, 14.35 Lülü, a teknőc,
17.20 Mickey egér játszótere, 19.30 Alvin és a mókusok, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.25
Kártyavár (amer.)

Duna tv

12.50 Toszkána ízei, 13.25
Honfoglaló, 14.15 Végtelen
szerelem (török), 15.05 Hat
nővér (spanyol), 16.10 Rex
felügyelő (olasz), 17.05 Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Ábel a rengeteben (magyar), 22.20 Ragaszkodás
(magyar), 23.15 Magyarország, szeretlek!

Duna World

11.30 Hungarian Dracula
(magyar), 13.15 Nemzetiségi
magazinok, 14.10 Család-barát, 15.40 Család 2019, 16.05
Hazajáró, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Itthon vagy!, 18.25
Vízilabda közvetítés, 20.00
Üdítő, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.20 Orvosok
(lengyel), 16.25 Csodálatos
kertek, 16.55 Brown atya
(angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Riválisok
(amer.-angol), 22.30 Riporterek, 23.05 Krimitörténetek (szlovák-cseh)

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Orvosok
(lengyel), 16.25 Csodálatos
kertek, 16.55 Brown atya
(angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 A Luhačovice-i csendőrök (cseh), 22.00
Rossz bank, 22.50 Titkok
(angol), 23.40 Orvosok
(lengyel)

11.55 Élő panoráma, 12.10
Kerékpártúrák, 13.45 Generációk, 15.25 Nemzetiségi magazin, 17.55 Elveszett
világok, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis, 21.30 Dokumentumfilm, 22.25 Róma, nyilt
város (olasz)

11.55 Élő panoráma, 12.20
Kerékpártúra, 14.25 Tudományos magazin, 15.25 Ruszin magazin, 17.25 A család, 17.55 Elveszett világok,
19.30 Hírek, 20.10 Európa
történelme, 21.00 Rabszolgák, 22.25 Talkshow, 22.55
Emberség (francia)

Pozsony 2

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok (szlovák), 21.20 A
konyha, 22.10 Szórakoztató
műsor, 0.45 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 13.00 Családvédők, 15.50 Igaz történetek, 17.00 Hírek, 17.35
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.00 Kvízműsor, 0.30
Heti hetes

Pozsony 2

Markíza tv

9.55 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00
Családi történetek, 13.00 A
mentalista (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apukák (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 22.40 Felvég, alvég,
0.00 A mentalista (amer.)

JOJ TV

8.35 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 13.00 Családvédők,
14.00 Tárgyalóterem, 15.50
Igaz történetek, 17.00 Hírek,
17.50 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Nálunk otthon (szlovák), 21.50
Miért éppen Ő? (amer.), 2.50
Családvédők

M1

SZERDA

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Marimar (mexikói), 16.45
Madárka (török), 18.00 Tények, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A bank, 22.00 Pénzt,
vagy éveket!, 23.40 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.50 Pacsi!, 12.25 Anyák gyöngye
(amer.), 13.20 A konyhafőnök, 15.30 Nyerő páros,
16.50 Elif (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
19.35
A
konyhafőnök,
21.40 Barátok közt, 22.15
Toplista, 23.55 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
13.55 A gyanú árnyékában,
14.55 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal Budapest, 17.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjelnappal Budapest, 23.45 Az
élet csajos oldala (amer.)

M2

11.50 Kérem a következőt!,
12.00 Mézga család, 13.25
Póló, 15.25 Moncsicsik, 15.50
A dzsungel könyve, 17.25
Mickey egér játszótere, 18.10
Szófia hercegnő, 19.30 Alvin
és a mókusok, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 23.25 Az
A38 Hajó színpadán, 0.25 Kártyavár (amer.)

Duna tv

10.25 Család-barát, 12.50
Toszkána ízei, 13.25 Honfoglaló, 14.15 Végtelen
szerelem (török), 15.10 Hat
nővér (spanyol), 16.10 Rex
felügyelő (osztrák), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Alpesi őrjárat (olasz), 20.35
A maffia csak nyáron öl
(olasz), 21.35 Partitúra,
22.35 Quo vadis? (olasz),
23.40 Kékfény, 0.40 Hogy
volt?

Duna World

11.45 Viharban (magyar),
13.00 Híradó, 13.20 Horvát krónika, 14.20 Család-barát, 15.55 Magyar
gazda, 16.20 Noé barátai,
16.50 Novum, 17.20 Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal,
18.55 Szerelmes földrajz,
19.30 Itthon vagy!, 20.10
Vízilabda – Női Világliga,
21.40 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklorika, 14.25 Orvosok
(lengyel), 16.25 Csodálatos
kertek, 16.55 Brown atya
(angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Keresztapa
(amer.), 23.20 Orvosok (lengyel), 0.05 Autószalon

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.20
Kerékpártúrák, 14.25 A diagnózis, 15.25 Magyar magazin, 16.20 Regina, 17.25
A család, 17.55 Elveszett
világok, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 22.50 Művészetek

Markíza tv

10.05 Apukák, 11.05 Jószomszédi
viszonyok,
12.05 Családi titkok, 13.05
A mentalista (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi titkok, 17.25
Ref lex,
17.55
Apukák
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
Szomszédok
(szlovák),
23.15 A konyha

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 13.00 Családvédők, 14.00 A tárgyalóterem, 15.50 Igaz történetek, 17.50 A tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Szórakoztató műsor,
22.00 Jelszó, 23.00 Korrupt zsaruk (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Marimar (mexikói), 16.45
Madárka (török), 18.00 Tények, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A bank, 22.10 Pénzt,
vagy éveket!, 23.25 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.15 Toplista, 13.20 A konyhafőnök,
15.30 Nyerő páros, 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A konyhafőnök, 21.40 Barátok közt, 22.15 Gyertek
át!, 0.10 Brandmánia, 1.20
Az év hotele

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 Showder Klub,
16.00 Éjjel-nappal Budapest,
17.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 21.30
Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Az élet csajos oldala (amer.)

M2

11.25 Frakk, a macskák
réme, 11.50 Kérem a következőt!, 13.25 Póló, 13.40
Manó Benő, 14.45 Lülü, a
teknőc, 17.25 Mickey egér
játszótere, 18.10 Szófia hercegnő, 19.50 Traktor Tom,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Kiberma, 21.25 Én
vagyok itt, 22.40 Odaát
(amer.), 23.25 Kulisszák
mögött, 0.25 Kártyavár
(amer.)

Duna tv

12.45 Toszkána ízei, 13.15
Par tmenti
vonatozás,
14.05 Végtelen szerelem
(török), 14.55 Hat nővér
(spanyol), 16.00 Rex felügyelő (olasz), 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Alpesi
őrjárat (olasz), 20.35 Fábr y, 21.55 Isten hozta az Isten háta mögött (francia),
23.50 Chico (magyar)

Duna World

11.30 Majd belejössz, Pistám! (magyar), 14.15 Család-barát, 15.50 Kék bolygó, 16.15 Opera Café, 16.45
Magyar krónika, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.25 Itthon vagy!,
20.00 Szenes Iván írta,
21.35 Ridikül, 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 Menjü n k a
ke r tbe!, 16.25 Csod álatos
ke r tek , 16.55 Brow n at ya
(a ngol), 17.50 A pá rbaj,
18.20 Ö ten öt ellen , 19.0 0
H í r a dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 Em lékez z r á n k!
(f r a ncia), 23.05 A z élet
örömei, 23.30 Tal k show

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 11.55 Élő panoráma, 12.30 Dokumentumfilm, 15.20 Roma magazin, 17.25 A család, 17.55
Kézilabda, 19.50 Híradó,
20.10 Szlovákia lepkéi,
22.25 Rendőrség, 22.40 A
holnap világa

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 12.55 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Felvég,
alvég, 21.50 Jó tudni!, 23.00
Családi történetek, 0.00 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.40 Topsztár, 13.00 A
család védelmezői, 14.10
Tárgyalóterem, 15.20 Igaz
történetek, 17.00 Híradó,
17.50 A tárgyalóterem,
19.00 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 Elő az igazsággal, 23.30 Inkognitó

M1

PÉNTEK

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár a
bazár!, 20.45 A bank, 22.10
Pénzt, vagy éveket!, 23.25
Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.50 Kölyökkalauz, 12.25 Anyák
gyöngye (amer.), 13.20 A
konyhafőnök, 15.30 Nyerő páros, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A konyhafőnök, 21.40 Barátok közt, 22.15 Doktor
Mur phy (amer.), 0.00 Gyertek át!

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 14.55 Showder Klub,
16.00 Éjjel-nappal Budapest,
17.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 21.30 Éjjel-nappal Budapest, 23.45 Az
élet csajos oldala (amer.)

M2

11.25 Frakk, a macskák réme,
12.40 Samy és barátai, 13.40
Manó Benő, 15.25 Moncsicsik, 17.25 Mickey egér
játszótere, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Petőfi Pódium,
21.25 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 23.25 Akvárium, 0.25 Kártyavár (angol)

Duna tv

12.50 Toszkána ízei 13.20
Partmenti vonatozás, 14.15
Végtelen szerelem (török),
15.05 Hat nővér (spanyol),
16.10 Rex felügyelő (osztrák),
17.05 Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Kamara
Virtuózok, 21.30 Arc (svéd),
23.15 Fitzcarraldo (német)

Duna World

11.30 Társkeresés N1463
(magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.20 Család-barát,
15.50 Kár pát expressz,
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes
földrajz, 19.30 Kamara
Virtuózok, 21.35 Ridikül,
22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 O r vosok
(leng yel), 16.25 Csod álatos ke r tek , 16.55 Brow n
at ya (a ngol), 17.45 Pá rbaj,
19.0 0 H í r a dó, 20.30 Ca ssov ia caf fé, 21.30 Út t ala n
ut a kon , 22.05 La r r y Fl i nt
(a me r.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.20
Művészetek, 15.30 Szemtől
szemben, 15.55 Nemzetiségi
hírek, 18.30 Mesék, 19.50 Hírek, 20.10 Labdarúgás, 22.45
A remény másik oldala

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 A mentalista (amer.), 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Colombiana (amer.-francia),
22.40 Az üldözött (amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.50 Topsztár, 13.20 Szupermama, 14.40 Tárgyalóterem,
15.45 Igaz történetek, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Everest (amer.), 23.10 Egy
harcos útja (amer.)
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Növényvédelem

Címkereső

Június sok dologgal jár kertjeinkben

Elérkezett a június, amikor
már biztonsággal magunk mögött tudhatjuk a késői fagyokat. Ebben az időszakban kikerülhetnek ágyásainkba azok
a növények, amelyeket idáig
védett helyen neveltünk, ám a
napfény erejéhez fokozatosan
szoktassuk őket.
A hamarosan virágzó, vagy
már virágos állapot előtt álló
egynyári virágokat most érdemes még kiritkítani. Több
szempont miatt hasznos ezt a
lépést megtenni, hiszen több
hely, több és dúsabb gyökérzetet jelent, illetve a több hely,
több és szebb virágzatot jelent.
A kétnyári virágok közül, a
violát most érdemes tálcára
vetni, majd ősszel végleges helyére ültetni ahhoz, hogy jövő
tavasszal virágzó szőnyegként
díszítsen.
Az üres ágyás részek kitöltéséről is most érdemes gondoskodni. Olyan gyorsan növekedő
növényekkel, amelyek az elkövetkező 1-2 hónap alatt maximális kitöltésről biztosítanak.
Folyamatosan távolítsuk el az
elhervadt virágfejeket, amellyel
újabb virágzásra ösztönözheti
a növényeket. Ez különösen
szükséges az egynyáriaknál, a
rózsáknál és a hónap vége felé
még néhány évelő esetében is.
Ilyenek például: a szarkaláb
vagy a csillagfürt.
Most szedjük ki, majd szétszedve a nagyobb csoportokat
felcímkézve őszig raktározzuk
el a tavaszi virágzású virághagymáinkat egy száraz, sötét
helyen. Kiásva a virághagymákat, azonnal frissítsük fel a
talajt, majd mehetnek bele a
nyári-őszi virágzók. Folyamatosan kötözzük a dália bokrokat a melléjük helyezett karókhoz. Ha van még kardvirág

hagymánk, akkor azokat még
folyamatosan ültethetjük, így
folyamatos virágzást biztosíthatunk a nyár végéig.
Júniusban már fantasztikusan
szép csokrokat készíthetünk
kertünk virágaiból. Bármen�nyire is szeretjük a virágokat
a kertben, egy-egy családi
ebédet, hétköznapi pillanatot,
ünnepivé tudunk varázsolni
kedvenc kerti virágunkkal a
saját készítésű csokrok segítségével.
A gyomtalanítás és az elvirágzott virágfejek eltávolítása
a munkák folyamatos része,
amelyért egy szépen virágzó
és ápolt kert látványát kapjuk.
Ha nincs annyi időnk és erőnk,
mint amennyire a kertnek
szüksége lenne, akkor mulcsréteggel letakarva a szabad hézagos részeket, csökkenthetjük
a munkának ezt a részét.
Érdemes a levéltetvek megjelenését folyamatosan figyelni.
Szappanalapú permetszerek
használatával nem ártunk a katicáknak, vagyis a kerti segítőtársaknak.
Az évnek ebben az időszakában érkeznek azok az erős
szelek, amelyek komoly gondot okozhatnak a kertekben.
Évelőinket megvédhetjük az
időjárás
viszontagságaitól
a különböző fém, vagy műanyag kitámasztókkal, vagy
a magunk készítette vessző
ráccsal.
Minden olyan tavasszal virágzó lágyszárú évelőnek, ami
már elvirágzott, vágjuk vissza
az elszáradt virágszárát és ha
szükséges igazítsuk formára.
Most még van lehetőségünk
arra, hogy tőosztással és bőséges locsolással újabb növények fakadjanak meg a kertekben. Ilyenek például: a tüdőfű

(pulmonaria), vagy az illatos
gólyaorr (geranium macrorrhizum).
Június már a levendula szüret
ideje. Ne feledkezzünk meg
róla! Akár dekorációkhoz, akár
süteményekhez érdemes begyűjteni a virágát. Az elhervadt
virágfejek lemetszése fontos
mozzanat a rózsabokrok virágzásának életében. Első körben
látvány szempontjából, másod
körben hosszan tartó virágzásának érdekében fontos megtenni
ezt az apró mozzanatot.)
A veteményes kertben locsoljunk folyamatosan és figyeljük a gyomok megjelenését,
amelyeket legalább hetente
érdemes egy kis kapával eltávolítani, így – fellazítva a talajt
és bekapálva a repedéseket –
elzárod az útját a nedvesség
elpárolgásának is.
A gyümölcsfákon el kell kezdeni a ritkítást, hogy nyáron
vagy nyár végére minél szebb
és nagyobb termést tudjanak
kinevelni a fák. Elkezdődhet
az egres, a ribizli, a málna, a
korai szeder szürete és konyhai
feldolgozása.
Ne feledkezzünk meg ezekről
a bogyós termésű cserjékről a
szüret után sem. Ha jövőre is
szeretnénk bő termést, akkor
utána is szükségük van bőséges locsolásra és a kártevők
eltávolítására.
A nyár eleji nagy kedvencekből, a cseresznyéből és a
meggyből is bőven akad most
a kertekben. Mindenképpen
készítsünk belőlük télire is finomságokat. A meggyfa esetében a szüretelés után mindenképpen készüljünk a nyári zöld
metszésre, amivel megelőzhető a betegségek kialakulása
vagy további fertőzése.
–OS–

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

Áprilisi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk májusi, utolsó számában közöljük!

humor-csokor

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

Egyik délután egy kisgyerekes anyukának el kellett mennie otthonról, és a
férje vigyázott a lurkóra. A kétéves kislány nemrég kapott a nagynénjétől egy
kis teáskészletet, azzal játszott. Miközben apja a tévében a híradót nézte, a
gyerek odatipegett hozzá, és megkínálta egy kis „teával”. A játékcsészében
természetesen csak víz volt. Az apuka szívesen részt vett a játékban, megitta,
megköszönte. A kislány annyira élvezte a dolgot, hogy folyamatosan hozta
apának a „teát”. Néhány óra múlva hazajött az anya. Férje büszkén mutatja
neki, hogy mit játszottak a kislánnyal. A gyerek odaviszi neki a csésze teát,
ő megissza. Az anya megvárja, míg visszaadja a csészét, majd megszólal:
− Arra nem gondoltál, hogy az egyetlen hely, ahonnan vizet tud hozni a gyerek, az a WC-kagyló?
Kórházban két nővér beszélget.
– Mondd,a négyesikrek üvöltenek ennyire?
– Nem,az apjuk…
Egy fiú és egy lány reggel egymás karjában ébrednek. A
lány kedvesen odabújik a fiúhoz:
– Gondoltad volna tegnap délután, hogy ez fog történni?
– Igen. – feleli határozottan a fiú.
- Hogy-hogy? Hiszen még nem is ismertél.
- Téged nem, de magamat igen.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Esténként keressen olyan
elfoglaltságot, amellyel bővítheti ismereteit. Menjen színházba,
moziba vagy hallgasson zenét! Egyiket se tegye egyedül! Fontos,
hogy megossza az önben támadt gondolatokat, érzéseket másokkal. Ha nincs kivel beszélgetnie, írja le, ami megmozdul önben.
HALAK (február 21. – március 20.) Egy apróbb sikernek köszönhetően egész hete remek hangulatban telik. Jó kedve és
nyitottsága másokat is pozitívan befolyásol. Bátran belekezd
nagyobb feladatokba is és most nem követi el azt a hibát, hogy
addig halogatja a tennivalókat, amíg óriásivá nőnek és nyomasztani kezdik.
KOS (március 21. – április 20.) Bármilyen áldozatra képes, ha
valaki fontossá válik az ön számára. Igyekezzen ezt úgy tenni,
hogy a másik ne érezze magát lekötelezve és semmiképp ne tegye
szóvá, hogy ön mi mindent megtett. Ha nem tud teljesen önzetlenül, az elismerés igénye nélkül adni, akkor inkább ne adjon!
BIKA (április 21. – május 20.) Ha munkahelyén azt látják önön,
hogy nyitott a továbblépésre és érdeklődő, akkor olyan ajánlatot
kaphat, amelyre nem fog tudni nemet mondani. Mivel ön már
régóta készen áll erre a következő lépésre, nem jelent majd gondot, hogy helytálljon az új körülmények között.

– Mi a falusi
abortusz?
– Lelövik a
gólyát.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Igyekezzen megszabadulni
a szokássá vált pótcselekvésektől, mert ezek nem oldják meg a
problémát, sőt hosszú távon kellemetlenek lehetnek. Ehhez persze
rajta kell kapnia magát ezeken az új szokásokon, amiben sokat
segíthetnek barátai. Hallgasson rájuk! Megéri!
RÁK (június 22. – július 22.) Ezen a héten hiába is hadakozna a
finom falatokkal szemben. Talán még akkor is érdemes átadnia
magát a kulináris élvezeteknek, ha épp fogyókúrázik. Ha a men�nyiséget nem viszi túlzásba, nem lesz semmiféle negatív következménye egy kis ínyenckedésnek!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Környezetében valaki
érzékeny és sértődékeny hangulatban van. Ha valóban segíteni
szeretne neki, derítse ki mi történt vele, mi bántja! Ne hagyja
azonban, hogy az ön energiáját használja a feltöltődéshez! Ha
úgy érzi, ez csak egy tudatalatti taktika a másiknál, távolodjon
el tőle.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Azt a benyomást kelti a
környezetében élőkben, hogy közvetlensége ellenére van önben
valami hidegség. Hátborzongató érzés, de valljuk be, igaz. Olyan
mintha mindig lenne még egy titok, amiről senki sem tudhat és
ami egészen új értelmet adhat a jelenlegi helyzetnek.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Egyre jobban feszítik
életének jelenlegi keretei, de nem tud rájönni, hogy mit kellene tennie, merre kellene elindulnia. Alapvető és valóban mély
átalakulásra kell számítania, ennek az előszelét érzi, ez az, ami
megijeszti és amitől legszívesebben elmenekülne.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ez a hét kiváló arra,
hogy megszilárdítsa anyagi helyzetét. Ez jelenthet egy olyan kiegészítő munkát, amellyel plusz bevételhez juthat vagy szakmai
előrelépést is. Szívesen foglalkozik most pénzzel kapcsolatos
dolgokkal és a munka is igazán jól esik.
NYILAS (november 23. – december 21.) Partnerének szüksége
lenne rá, hogy alaposan átbeszélhesse önnel az őt gyötrő problémákat. Ez segíthet neki rendezni gondolatait és jobban rálátni az
ügyre. Önnek most csupán annyi a feladata, hogy meghallgassa
és megfoghatóvá tegye számára a problémákat, megoldania saját
magának kell.
BAK (december 22. – január 20.) Pontos elképzelései vannak
arról, hogy milyennek is kell lennie az ön partnerének és ezekből
a feltételekből nem hajlandó engedni. Ne legyen ennyire szigorú
már az első rostán! Ha közelebbről megismeri új ismerősét, talán
meg is feledkezik róla, hogy korábban feltételeket szabott!
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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.
Tel.: 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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

* Sírkövek vésése és festése.
Tel.: 0908 753 072.
* Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék (3,70 euró/db).
Tel.: 0918 303 580, 0950 760
760.
Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty –
energetikai tanúsítványok
Tel.: 0907 264 815
email: pvendegh@gmail. com

Autóbiztosítás?

A legjobbáron!
Tel.: 0905 928 195
BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

Bontás * falazás * festés * mázolás *
villanyszerelés* víz- és gázszerelés *

Tel.: 0905 450 570

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás

* Te l . : 0 9 4 8 6 2 2 0 5 1 *
Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk furgonra – 3,5
tonnáig. Tel.: 0908 555 600.

* Vennék piros színű
Felíciát. Tel.: 0944
769 217.
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KOSÁRLABDA

Bronzérmes lett a komáromi utánpótlás!

Nem kedvezett a szerencse a sorsolásnál, hiszen az U14es csapatok utolsó körében a komáromi kosarasok nem
hazai pályán, hanem Pozsonyban léptek pályára, ráadásul a
listavezető ellen. Tétmérkőzés volt, hiszen ezen a találkozón
múlott, hogy a csapat tovább jut-e az országos bajnokságra.
Minden igyekezet ellenére ez a cél nem teljesült.

BK Inter Bratislava BK – Junior Komárom
65:57 (26:30)

Az első két negyedben nemcsak lépést tartott a komáromi
utánpótlás, hanem – nem kis
meglepetésre – három pontnyi előnyhöz is jutott. Sajnos,

a második félidőben már a
hazai csapat vette át az irányítást.
Komárom legeredményesebbjei: Šipula 21, Sabjan 11.

BK Inter Bratislava BK – Junior Komárom
63:45 (32:25)

A visszavágón új taktikával lépett pályára a pozsonyi csapat,
s bár a komáromi fiúk lelkesen harcoltak, már az első félidőben érezni lehetett, hogy a
vendéglátóknak jobbak az erőtartalékaik. Ennek ellenére a
komáromi fiúk minden dicséretet megérdemelnek. Komárom
legeredményesebbjei: Šipula
20, Gyuricsek 9.

A bajnoki táblázatban az első
helyet a pozsonyi BK Inter szerezte meg 46 ponttal. Bár a második helyen végzett BKM SPU
Nyitra és a BK Junior Komárom
is 41-41 pontot szerzett a sportév
során, a két csapat találkozóinak
győzelmi aránya is kedvező volt
(2:2), az elért kosarak aránya
viszont (221:195) Nyitra javára
döntött.
Gyuricsek Attila

LABDARÚGÁS
A II. liga 30., idényzáró fordulója:
KFC Komárom – Tőketerebes 2:1 (2:0)

Először egy kis számadatot illik közölni: a komáromi labdarúgás szerelmesei fejhosszal lehagyták a többi II. ligás csapat
nézőszámát, amivel azt is igazolták, hogy van létjogosultsága a mintegy negyvenéves sportlétesítmény épületegyüttes modernizálására. Minden valószínűség szerint az átépítés még idén megkezdődik, s őszre már a „nagypálya” fűtött fövennyel
rendelkezik majd, s megépül a műfüves pálya is, amely elsősorban az edzések és a téli felkészítő találkozók lebonyolításánál napjainkban egy jó csapatnak elengedhetetlen feltétele. És most vissza az évzáró mérkőzésre.
Szombaton a komáromi stadionban a már bizkozó 25. percében már 2:0-ra vezetett a KFC.
tosan kiesőkeretbe került tőketerebesi Slavoj
A szünet után mindkét csapat visszafogottan
csapatát fogadta a KFC. A jó iramú kezdete
játszott, változást csak az hozott, amikor az 51.
után a tehetetlen terebesi védelem játékosa a
percben Nurković – Rymarenko – Mészáros
13. percben Rymarenko lövését a tizenhatoson
volt a labda útja, amikor a jó helyzetben levő
belül kézzel blokkolta, a játékvezető pedig tiMészárost Kražel hátulról elgáncsolta. Termézenegyest ítélt. A büntető végrehajtójának szeszetesen piros lap volt a jutalma, viszont nem
repét a hazai csapatkapitány, Samir Nurković
kis meglepetésre az emberhátrányba kerülő
vállalta, aki magabiztosan lőtte be a vezetést
Tőketerebes, a padról éppen csak beálló, örmény Hovhannisan révén szépíteni tudott, és
jelentő gólt. Alig telt el 12 perc, amikor egy
szép lövéssel szerezte meg a vendégek gólját.
kifejelt szögletet Zemko a kapu felé küldött
Összegesítve a játékmenetet, izgalmas találkovissza, ám a labdába még Nurković bele tudott
zóval búcsúzott a KFC a sportévtől úgy, hogy a
érni, ami így Kolbas kapust becsapva a hálóKarol Scholtz felvétele
ban kötött ki. A gólnak köszönhetően, a találbajnokság 5. helyén végzett.
IV. liga, 27. forduló
Marcelháza – Nagysurány 1:0
(0:0) Kemény ellenfélnek bizonyultak a vendégek, akik az első
játékrészben szerettek volna előnyhöz jutni, de a listavezetők állták a
sarat. A második félidőben is hasonló volt a helyzet, szerencsére a

GYORSASÁGI MOTOROZÁS

Május 18-án Trencsénben rendezték meg az SŠA következő gyorsulási motorkerékpár-versenyét, ahol a többszörös gyorsulási bajnok, Szabó István (Coco) is nyeregbe pattant. És az is természetes, hogy István ezúttal sem vallott szégyent, újabb serleggel gyarapította gyűjteményét.
A repülőtér betonpályáján a kedvence, a A KAWASAKI ZZR1400-as mind az 1.441 köbcentijét és 257 lóerejét teljes terjedelmében kihasználva pályarekordot elérve, a 402 m-es távon 245
km/ó sebességet ért el úgy, hogy legjobb ideje
9,36 másodperc lett. Ezt az eredményét a nap folyamán megőrizte a döntők végéig! Egyébként
ez az időeredmény ezen a távon új rekordot is
jelentett az M4-es kategóriában, amiért plusz 5
pontot kapott. Nem titok, hogy idén valamennyi
versenyén kiérdemelte a plusz pontokat, tovább
erősítve az idei első helyezését az összetett éves
kupasorozatban is. A sport év végéig még legalább két versenyen kell ezt a pozíciót megőriznie az év végéig és akkor országos bajnokként
ismét a dobogó legfelsőbb fokára léphet.

AT L É T I K A
VI. DGS futóverseny

Hatodik alkalommal gyűltek össze a hivatásos és amatőr futók a gútai
szabadidőpark – azaz a Dögösben – területén, hogy jelképes nevezési díjat felajánlva segítse egy-egy beteg kisgyermek gyógykezelését. Érdemes
soron követni a futóverseny népszerűségének fejlődését. A 2014-ben megtartott versenyre még
többnyire gútaiak neveztek be, Németh Tomikáért 274-en álltak rajthoz és háromezer eurót
gyűjtöttek számára, egy évvel később, 2015-ben Vass Tibikéért bár kevesebben rajtoltak (227en), de így is több, mint háromezer eurót szereztek. Amikor 2016-ban Szőcs Vivienért futottak,
már 389-en vártak a startpisztoly dörrenésére és több mint ötezer euróval segítették a kis beteget. A rákövetkező évben 469 lelkes futó teljesítette a maga által választott távot és 5 500 eurót sikerült gyűjteni Szőcs Vivinnek, 2018-ban
pedig Liliána Čižmárová megsegítésére mintegy hétszáz ember gyűlt
össze és több mint nyolcezer euróval támogatták gyógykezelését.
Idén még jobb lehetett a szervezés szórakozási lehetőségeket biztosí(ami eddig is kiváló volt) mert a kö- tottak.
bölkúti Kómár Natiért meghirdetett Nem csak vidám pillanatokat szeversenyen a 3, 7 és 14 km-es távon reztek azok az anyukák és apukák,
mintegy nyolcszázan rajtoltak, nem akik kisgyermeküket babakocsiban,
számolva a rengeteg, számolatlan hátizsákként, vagy kenguruban ciapróságot, akik számára a sportle- pelték a verseny során, de ösztönző
hetőségek mellett a rendezők vidám erőként is szolgáltak.

83. percben büntetőhöz jutott a hazai csapat, amelyet Németh értékesített * Illésháza – Gúta 0:2 (0:1)
Az első játékrészben jól védekeztek
a hazaiak, sőt két kapufát is rúgtak,
ám a 18. percben Zvoncsár előnyt
harcolt ki a gútaiaknak. A második félidő utolsó percében Both
megszerezte a vendégek második
gólját * A bajnoki táblázatban 1.
Marcelháza (49 pont), 2. Hodos
(48 pont), 3. Ímely (41 pont), 4.
Gúta (39 pont), 5. Nagysurány
(38 pont), 6. Tavarnok (35 pont),
7. Garamkovácsi (35 pont), 8. Illésháza (34 pont), 9. Negyed (31
pont), 10. Alsószeli (31 pont), 11.
Párkány (27 pont), 12. Felsőbodok (23 pont), 13. Újlót (15 pont),
14. Nyitrakörtvélyes (15 pont).
V. liga, 27. forduló
Ekel – Szalka 4:1 (2:0) Sikerült
az ekelieknek megállítani a vereségsorozatot. A mérkőzés 19.
és 40. percében Mészáros talált a
vendégek hálójába. A 64. percben
Rigó góljának örülhettek a hazai
szurkolók, majd Varga talált hálóba. A szalkaiak becsületgólja a 88.
percben született * Zsitvabesenyő
– Perbete 3:0 (2:0) Hiányos volt
a védelem, a besenyőieknek jobb
napjuk volt * Tardoskedd – FK
Actív Nagykeszi 3:1 (1:0) Csak
a 78. percben sikerült Turzának

becsületgólt lőnie * Naszvad –
Gyarak 4:1 (1:1) Már az első játékrészben érezni lehetett a hazaiak pályafölényét, de az első gólt
mégis a vendégek lőtték. A naszvadiak a 37. percben Cingel révén
egyenlítettek, a második játékrész
a hazaiakat dicsérte, a 49. percben
Cingel büntetőt értékesített, a 75.
percben Kalmár, majd egy perccel
később Magyar talált a vendégek
hálójába * Nagykér – Ógyalla 2:0
(0:0) Jobban kezdtek a vendégek,
de a második játékrészben aktívabbak voltak a hazaiak * Berekalja
– Hetény 1:1 (1:0) Értékes pontot
raboltak a hetényiek Vörös révén,
aki a 90. percben egyenlített * A
bajnoki táblázatban 1. Udvard
(65 pont), 2. Ipolyság (54 pont), 3.
Nagygyöröd (51 pont), 4. Gyarak
(47 pont), 5. Naszvad (44 pont),
6. Ógyalla (43 pont), 7. Léva (43
pont), 8. Ekel (37 pont), 9. Hetény (34 pont), 10. Nagykeszi (34
pont), 11. Berekalja (33 pont),
12. Nagykér (29 pont), 13. Szalka
(27 pont), 14. Zsitvabesenyő (25
pont), 15. Perbete (23 pont), 16.
Tardoskedd (22 pont).
VI. liga, MEVA 27. forduló
Vágfüzes/Kava – Búcs 1:4 (1:2)
góllövők: Czukár (17. és 29. p), illetve Csintalan (31. p), Bódis (79.
p), Kétyi (88. p) * Ifjúságfalva –

Bajcs 2:0 (2:0) góllövők: Lengyel
(22. p), Dobi (28. p) * Dunaradvány/Marcelháza B – Dunamocs
6:0 (2:0) góllövők: Balogh, Kósa,
Gál, Varga 2 és Paradi * Nemesócsa – Újgyalla 1:0 (0:0) góllövő:
Hipp (51. p) * Bátorkeszi – Keszegfalva 1:3 (1:2) góllövők: Barton, illetve Trajcsik (13. p), Szénási
(23. p), Molnár (90. p) * Örsújfalu
– Csallóközaranyos 1:2 (0:1) góllövők: Csatlos (69. p), illetve Olajos (26. p), Lelkes (53. p) * Csicsó
– Szilos 1:4 (1:2) góllövők Bödök
(40. p), illetve Babiš (14. p), Tóth
(42. p), Kosztolányi (76. p), Géč
(90. p) * Izsa – Pat 1:0 (1:0) góllövő Smolka (30. p) * A bajnoki
táblázatban 1. Szilos (63 pont),
2. Izsa (60 pont), 3. Dunaravány/
Marcelháza B (59 pont), 4. Újgyalla (50 pont), 5. Csallóközaranyos (46 pont), 6. Nemesócsa (46
pont), 7. Dunamocs (45 pont), 8.
Búcs (40 pont), 9. Keszegfalva (40
pont), 10. Bátorkeszi (36 pont),
11. Vágfüzes/Kava (34 pont), 12.
Bajcs (28 pont), 13. Ifjúságfalva
(27 pont), 14. Pat (19 pont), 15.
Csicsó (13 pont), 16. Örsújfalu
(10 pont).
VII. liga, 22. forduló
Lakszakállas – Bogyarét 5:2 (0:1)
góllövők: Császár A., Csápai, Császár Zs. (3), illetve Zsoldos (2).

NŐI LABDARÚGÁS
FK Union Érsekújvár – KFC 9:0 (3:0)

A Boros Dominika – Both Alexandra, Nagy Laura, Csicsó Dóra, Balázs Aranka – Horváth Beatrix
– Németh Vivien, Csicsó Andrea, Tóközi Tímea,
Beke Réka – Gaál Csenge, (csere: Pajor Karmen)
összeállítású komáromi női csapat a megalázónak tűnő eredmény ellenére egészen a találkozó
74. percéig tartotta magát, pedig eléggé tartalékos
csapattal lépett pályára. Sok esetben még figyelmen kívül hagyta a játékvezetői páros provokatív

beszólásait is. Ezután viszont beindult az újvári
henger és 10 perc alatt négy gólt is szereztek. Az
első félidőben Gaál Csengének volt néhány kapura
törése, a másodikban Csicsó Andrea próbálkozott
több alkalommal is, sajnos sikertelenül. A jövő hét
végéig rendbe kell szedni a gondolatokat és készülni, hogy az utolsó bajnoki fordulóban hazai pályán
tisztes eredménnyel búcsúzzunk a ligetfalusiak ellen hazai közönség előtt.
Hajabács Gábor

W E S T E R N - L O VA G L Á S

A gútai idénynyitó után Felsőszeli adott otthont a Westernlovagló Vándorkupa második
fordulójának, amelyről ezúttal
sem hiányozhattaki régiónk lovasai. És csalódást sem okoz-

hattak, hiszen erre kötelezte
őket eddigi sikerük. A hivatásos lovasok nyílt versenyében
a szlalomban a keszegfalvai
Fehér István Hercegnő nevű
lován 21,090-es idővel verte

ellenfeleit. A hordókerülésben
16,150-es idővel ezüstérmes
lett.
A versenyről nem hiányozhatott a junior kategória üdvöskéje, a komáromi Scholtzová

KAJAK – KENU

Sikeres versenynap Párkányban

Párkányban került megrendezésre május 18-án a Junga Juraj Emlékverseny, amelyen a komáromi evezősök 46 tagú csapata is vízre szállt. A hazai versenyzők mellett a 2000 és 4000
m-es távokon Magyarország, Szerbia és Szlovénia versenyzői is indultak a 9-évestől a szenior
kategóriáig.
Egyéni eredmények:
4 000 m-es táv K1 12 éves fiúk: leiszek Dávid, … 22. Zauko Jaroslav * K1 10 éves lányok:
… 5. Bugár Marek, … 7. Tég- Viktor, … 24. Kinczer Matúš * … 2. Markovičová Diana, …
lás Mário, … 19. Peter Teo Lu- K1 14 éves fiúk: 1. Tóth Ľudo- 4. Kertészová Réka, … 7. Vákáč * K1 12 éves lányok: … 6. vít, … 3. Farkaš Tomáš, … 10. mos Panna.
Szencziová Natália,… 8. Ptáč- Bagin Matúš.
4 000 m-es táv K1 kadétok:
ková Eliška * K1 11 éves lá- 2 000 m-es táv K1 9 éves fiúk: … 8. Podleiszek Filip, … 10.
nyok: … 3. Zrneková Michae- 1. Ódor Alex, … 3. Győri Doktorík Jakub, … 14. Néla … 6. Demáčeková Lucia, … Dávid * K1 10 éves fiúk: … meth Dominik, … 22. Bóna
9. Vámos Dóra * K1 juniorok: 6. Oliver Nagy * K1 11 éves Szilárd * K1 kadétlányok: …
1. Ujvári Marko, … 11. Farkaš fiúk: … 5. Tóth Michal, … 2. Bugár Réka, … 4. KoczErik * C1 kadétok: … 4. Sý- 16. Hozlinger Daniel Micha- kás Eszter * K1 veteránok: 1.
kora Adam Anton * K1 13 éves el, … 17. Demáček Samuel, Győri Tibor * K1 veterán nők:
fiúk: 1. Grolmus Lukáš, … 3. … 23. Buga Nathan, … 25. … 2. Doktoríková Anna * C1
Nagy Dominik, … 5. Pod- Švec Bálint, … 29. Borbely 14 éves fiúk: 1. Molnár Attila.

Szolnokon is eredményesen

Május 18-án és 19-én Szolnokon rendezték meg az ICF Nemzetközi Kajak-Föderációja megbízásából a VII. Women´s
Canoe Cup elnevezésű evezősversenyt, amelyen 18 ország
(többek között Kína, Vietnam, Németország, Nagy-Britannia
és Magyarország versenyzői mellett hajóba szállt a szlovák
válogatott hattagú csapatának színeiben a 17 éves komáromi
Ikréniová Viktória is.
A verseny alatt a junior és veterán
kategóriákban a 200 m, 500 m és
2 000 m-es távon folyt a verseny. A
C1-es futam 200 m-es távján Viktória az előkelő 9. helyen végzett,
a 2000 m-es távon hatodik lett,
míg a C2 200 és 500 m-es távján
Moravčíková Silvia partnerekén 4.
helyezettként értek célba. Az érdekesség kedvéért megjegyezzük,
hogy a döntőben Kína és Vietnam
versenyzői állhattak dobogóra.

Carla, aki szlalomban a dobogó legfelsőbb fokára állhatot,
ám hordókerülésben 025 ezredmásodpercnyi különbséggel
„csak” második lett.
A harmadik fordulóra a hét végén Kőhídgyarmaton kerül sor.
Kép: Scholtz Karol

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 1-én
június 2-án
június 3-án
június 4-én
június 5-én
június 6-án
június 7-én

GRATULÁLUNK
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a martosi Szabadszállási Kristián és
Egyedová Zuzana, a komáromi Balázs Krisztián és
Poór Monika, Michelberger Róbert és Lukáčová Ka
tarína, Dosúdil František mérnök és Mgr. Lacková
Emília.
Gútán: a nagymegyeri Lukovics Tibor és a gútai Hal
mová Anasztázia.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kőhídgyarmati Fü
gedi Kevin, a nánai Pohori Léna, a nemesócsai
Mészáros Bence, az érsekújvári Horváthová Vivien
és Kačák Teo, a komáromi Jantošík Michal, a vág
sellyei Kádár Samuel, a radosnai Mászáros Milan, a
dunamocsi Trenčík Teo, a szentpéteri Dudáš Juraj, a
naszvadi Závodsky Daniel, a peredi Matkovič Oliver,
a garamkövesdi Kobida Gabriel, a csallóközaranyosi
Csóková Ella és az eperjesi Majchrák Peter.

A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l

Zöldségekkel sült
szaftos tarja

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Jakab Rozália (86 éves), Kovácsová Emília
(71 éves), Csiba Ilona (88 éves), Muchanová Anna (59
éves), Vontszemű József (67 éves), Lichtenberg La
dislav mérnök, Majer Peter (63 éves), Lacková Mária
(84 éves), a gútai Balogh Imre (90 éves), a kolozsnémai
Kollár István (89 éves), az izsai Izsák Mária (64 éves),
valamint a nemesócsai Zsoldos Gizella (77 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS
Az elmúlt napokban emlékeztünk arra
a szomorú napra, amikor egy évvel
ezelőtt, végső búcsút kellett venni
a szeretett férjtől, drága rokontól,

Hegyi Imrétől
Gútán.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.
Szerető felesége Margit
és az Őszi család

Hozzávalók / 4 adag:
60 dkg tarja
20 dkg koktélparadicsom
20 dkg gomba
2 db vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
só
bors
zöldfűszerek
olaj

Elkészítése:
A paradicsomot mossuk meg, a nagyobbakat vágjuk ketté, a
gombát pucoljuk meg, és aprítsuk fel. Ha szükséges, a tarját sze
leteljük fel, és egy kicsit klopfoljuk ki. Keverjünk össze két evő
kanál olajat sóval, borssal, zúzott fokhagymával, és kenjük be
vele a hússzeleteket. A húst néhány órán át akár pácolhatjuk is.
Hevítsünk fel egy serpenyőben kevés olajat, és süssük rajta a
tarját három-három percig. Rakjuk mellé a paradicsomot, a gom
bát, a megpucolt, feldarabolt vöröshagymát, locsoljuk meg kevés
vízzel, szórjuk meg zöldfűszerekkel, és tegyük a sütőbe. Süssük
össze körülbelül 15-20 perc alatt. Ha a hús belül puha, kívül ro
pogós, vegyük ki a sütőből.

Árnyékolástechnika és szerviz

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók *
ablakés ajtószerviz is!

Tel.: 0917 381 073
Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Ne feledje:

Július 1-jétől a kisvállalkozók
számára is kötelező az internetes kassza!
A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön
a szakembereknél:

Apliko+

Komárom, Munka utca 25. * Tel.: 7704 310
www. aplicoplus. sk

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen
od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása
50. – eurótól,
betűaranyozás 0,70 euró/db!

Epres minitortácskák

Hozzávalók:
6 tojás
6 ek cukor
5 ek liszt
eperlekvár a töltéshez
A krémhez:
4 dl habtejszín
25 dkg mascarpone
porcukor
1 cs Zselatin fix
kb. 25 dkg eper (de lehet
több is, ez a minimum)

Elkészítése:
Előmelegítjük a sütőt 200 fokra.
Piskótatekercset készítünk. Ehhez a hat tojást egészben egy
mély tálba öntjük, hozzáadjuk a cukrot, és gépi habverővel kb.
4 percig (és ez komoly) verjük, amíg magas habos masszát nem
kapunk. A masszába kanalanként adagoljuk a lisztet (beletesz,
elkever, következő, elkever), de ne verjük túl a habot. A végén
még egy gumilapáttal lágyan forgassuk át a masszát a liszttel.
Sütőpapírral borított nagy tepsibe öntjük, és 10 perc alatt meg
sütjük.
Ha megsült, még melegen, a papírral együtt a szokásostól el
térően, a rövidebb végénél fogva feltekerjük, és úgy hagyjuk
kihűlni.
Vágjunk az eperből 30 szeletet (ha nem túl aprók; kicsi eperből
42-t, mert sütinként 7 biztos kell majd), ez lesz a díszítés, a többi
epret kockázzuk fel.
Verjük a tejszínhabot a porcukorral, és hozzáadjuk a mascar
ponét. Zselatin fix csak akkor kell bele, ha nem azonnal fo
gyasztjuk, illetve ha valamiért nem akar a massza eléggé „ke
ménnyé”, vagyis nem folyóssá válni. Más esetben a zselatin
felesleges. Keverjük bele az eperkockákat.
Tekerjük ki a piskótát, vegyük le róla a sütőpapírt. Vágjuk
hosszában (tehát a hosszabbik oldalával párhuzamosan) pon
tosan félbe a piskótalapunkat, és mindkét csíkot kenjük meg
eperlekvárral. Csavarjuk fel az egyik csíkot, majd ahol a te
kercs végződik, folytassuk a felcsavarást a másik csíkkal, ezál
tal jó nagy piskótatekercset kapunk. Szeleteljük fel a hengert,
egy adagból 8 szelet jöhet ki.
Fektessük a piskótatekercseket egy tálcára, osszuk el rajtuk a
krémet, és díszítsük az eperszeletekkel, illetve a szeletelt man
dulával.
Ha állnia kell a sütinknek, érdemes lekenni vékonyan az eper
szeleteket egy kis tortazselével, hogy ne száradjanak ki.

Tel.: 0904 374 273

Eladó:

halászcsónak
motorral
* villanysütő * régebbi
ebédlőfal * versenykerékpár * túrakerékpár *
gyermekkerékpár és öntözőpumpa.

Ár megyegyezés szerint!

Tel.: 035/7773 084
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