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Ismét a műkedvelő színjátszóké
Komárom színpada

Kezdődnek
a Jókai Napok

Június 11-től 16-ig tart majd az 56. alkalommal megren-
dezésre kerülő Jókai Napok, vagyis a szlovákiai magyar 
amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok or-
szágos fesztiválja.

Az ünnepélyes megnyitó idén 
a komáromi Jókai Színházban 
kap helyet, mely keretén belül 
egy emlékgálára is sor kerül a 
múlt évben elhunyt Kiss Pén-
tek József emlékére (kedd, 19 
óra). Szerdán 
lép színpadra 
Török Péter: 
TULADUNAI, 
népszínművel a 
Kupuszinai Pe-
tőfi Sándor Mű-
velődési Egye-
sület Sturcz 
József színját-
szó csoportja, 
amelyet Molnár József állított 
színpadra. Ők Kupuszinából, 
azaz Bácskertesből, a vajdasá-
gi szórványmagyarság egyik 

nyugat-bácskai településéről 
érkeznek. Bácskertes Zombor 
és Apatin között, a Dunához 
közel található.
A hét további részében sorban 
találkozhatunk majd új és jól 

ismert színjátszó 
csoportokkal, de 
persze idén sem 
maradhatnak el a 
kísérő programok 
és az esti fesztivál-
klubok sem.
Az 56. Jókai Napok 
vasárnap 9.30-kor 
a Múzeumkertben 
Jókai Mór szobrá-

nak megkoszorúzásával, illet-
ve azt követően 10 órakor a 
Vmk-ban az ünnepélyes díjki-
osztással ér véget.
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Új fejezet kezdődhet a komáromi kórház életében
Múlt héten csütörtökön Andrea Kalavská egészségügyi miniszter jelenlétében adták át a komáromi 
kórház mintegy 5,2 millió euróból megújult belgyógyászati pavilonja, amely az utóbbi hónapokban 
teljes átalakuláson ment át. Az épület kívül-belül megújult és a legmodernebb gyógyászati eszközökkel 
látták el. 
A felújításhoz Nyitra megye önkor-
mányzata 875 ezer euróval járult 
hozzá, a többi részt az Agel nonprofit 
szervezet biztosította.
Az átadón Andrea Kalavská egész-
ségügyi miniszter rámutatott arra, 
mindegy, hogy egy állami, vagy ma-
gánkézben lévő egészségügyi intéz-
mény megújulásáról van szó. – A pá-
cienseket jól és szakértelemmel kell 
kezelni, azonban nem mindegy, hogy 
ez a gyógyítás milyen környezetben 
történik. A komáromi kórházban ez a 

minőségi szakértelem ezentúl páro-
sulhat a minőségi kinézettel – fogal-
mazott a miniszterasszony.
A belgyógyászati pavilonban működik 
a belgyógyászati és a neurológiai osz-
tály, illetve az idősgondozás, valamint 
a belgyógyászat és az ideggyógyászati 
részleg intenzív osztálya. A tervek sze-
rint ezek az osztályok havi szinten 400 
beteget tudnak ellátni. A komáromi 
kórház belgyógyászatán évente 2 000, 
az ideggyógyászaton 1 200 páciens 
fordult meg, míg mintegy ezer beteg 

kapott ellátást az idősgondozásban. Az 
osztályok két héten belül átköltöznek 
az új belgyógyászati pavilonba.
A felújítás nem csak a gyógyítást fog-
lalja magában, de szól a komfortérzet-
ről is, amely a felújított épületben nem 
csupán a betegek, hanem az itt dolgo-
zó orvosok, nővérek és a személyzet 
többi tagja számára is biztosított. (A 
megnyitóval kapcsolatosan lapunk 3. 
oldalán Farkas Iván észrevételét is 
közöljük.)
 Foto: Jakab István

Az ártatlan mártírokra emlékeznek
Június 16-án a Komáromból a haláltáborokba hurcolt zsidó polgárok-
ra emlékeznek majd a zsidó temetőben a leszármazottak és a jó érzésű 
emberek a deportálás 75. évfordulója alkalmából. Az Aranyember ut-
cai temetőben a megemlékezés 10 óra 30 perckor kezdődik. Megem-
lékező beszédet mond dr. Frölich Róbert főrabbi (1991-ben került a 
hadügyminisztériumhoz, ahol először az Egyházi Szakértői Irodában 
volt vallási szakértő, majd 1993-ban a Katonai Lelkészi Hivatal be-
osztott lelkésze lett. Innét 1994-ben léptették elő ezredesi rangban a 
Tábori Lelkészi Szolgálat, Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus vezető tábori 
rabbijává. 1995-ben dandártábornokká nevezték ki. Az aktív katonai szolgálatból 2012-
ben nyugdíjazták), közreműködik Budai Miklós, a budapesti Páva utcai zsinagóga kántora.

Rekonstruálták a Ján Kuciak és Martina Kušnírová ellen elkövetett gyilkosságot

Ellentmondások Marček vallomása és
a rendőrség feltételezése között

Kétnapos lesz a pünkösdi ünnepség Gútán
Vissza a gyökerekhez

Gúta egyetlen néphagyománya, a pünkösdi sortáncjárás a Csemadok helyi szervezetének 
egyik legnagyobb rendezvénye. Idén a múlt század elején megszokott hagyományokhoz visz-
szatérve, a fiatalok favágással kezdik a napot, az erdészettől kapott fát azután a város főterére 
viszik, ahol „vámkerékkel” együtt állítják fel. Pünkösdvasárnap a reggeli misén közösen vesz-
nek részt a táncosok, majd elkezdik bejárni a várost.
A szentmise után a sortáncjárást a Papp-Kalmár 
családi háznál kezdik, majd folytatják útjukat, 
majd csatlakozik a Szeretlek Gúta PT – amely-
nek köszönhetően –, sok év után ismét 
rophatják a táncot a puruki városré-
szen, a Fehér Ökör kocsma előtt. Ter-
mészetesen nem maradhat ki a városi 
nyugdíjasotthon sem. Változást jelent 
majd a városházi fogadás, ahol 13 óra 
20 perckor a 15 pár mellé megérkez-
nek az „kicsik”, s az egy órán át tartó 
találkozáson ott lesznek a gútai iskolák 
képviselői is.

A sortáncjárás befejezéseképpen a résztvevők a 
városi művelődési otthonban tartanak egy ferge-
teges bált.

Múlt héten kedden délután öt órakor 
a rendőrség különleges alakulata és a 
Lynx kommandóegység tagjai a vizsgá-
lati fogságból Nagymácsédra szállítot-
ták Miroslav Marčeket, aki korábban 

beismerte, hogy megölte a gútai fiatal 
vállalkozót, Molnár Pétert, illetve az 
oknyomozó újságírót, Ján Kuciakot, 
valamint annak menyasszonyát, Marti-
na Kušnírovát. Ezúttal a nyomozók a 

helyszínen akarták rekonstruálni a 
gyilkosságot. A rekonstrukció során 
azonban sok esetben ellentmondást ta-
láltak Marček vallomása és a rendőrök 
feltételezése között.

Marček korábbi, rendőrségen 
tett vallomásában elismerte 
hogy ő volt a gyilkos, jelen volt 
a helyszínen. Azt 
állította, hogy a 
fiatal pár lakásá-
nak ajtaján be-
kopogott, majd 
az előszobában 
lelőtte Marti-
nát, utána pedig 
Jánt, akit előbb 
mellkason talált 
el, majd távo-
záskor – biztos, 
ami biztos ala-

pon – az újságírót fejen is lőtte.
Új fejlemény, hogy a gyanusí-
tott azt állította, hogy a gyil-

kosság előtt az 
udvari különál-
ló épületben, a 
„kiskonyhában” 
várt a megfelelő 
pillanatra. Ezt 
korábban Ján 
édesanyja is fel-
tételezte, a rend-
őrség azonban 
ezt nem tartotta 
valószínűnek, 
mert az adott 

helyiségben nem találták meg 
Marček DNS-ét.
További ellentmondás maga a 
gyilkosság helyszíne, ugyan-
is az újságíró holttestét a pin-
celejáróban találták meg, tehát 
sérüléseivel még egy hosszabb 
utat kellett volna megtennie. A 
fején azonban nem volt lövés-
nyom.
A rekonstrukción Ján családja 
nem kívánt részt venni, a két 
áldozatot ügyvédeik képvisel-
ték. Mindkettőt megdöbben-
tette Marček vallomása, aki a 
gyilkosság körülményeit hihe-

Marčekot a rendőrség és a 
kommandósok kísérték a 
rekonstrukció helyszínére

tően adta elő, viszont az több 
esetben sem egyezett a helyszí-
ni szemlével.
Valószínűleg – lapzárta után 
– Nagymácsédra szállítják 
tettestársát Szabó Tamást is, 
és majd vele folytatódik a re-
konstrukció.

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  www.  dunata j .  sk  n  a  facebook-on is  n 
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Tovább a megkezdett úton
Az európai parlamenti választások véget értek, az eredményt ismerjük. A Magyar Közösség 
Pártja egy hajszállal, de kiesett az Európai Parlamentből, a felvidéki magyar közösségnek 
pedig nem lesz képviselete Brüsszelben a következő öt évben. Ez komoly veszteség, ezért a 
következő időszakban még nagyobb intenzitással kell dolgoznunk, hogy a felvidéki magyar 
közösség ügyei – európai partnerei segítségével – ne maradjanak kimondatlanul az EP-ben.
Ezúton szeretném megköszönni min-
denkinek, aki május 25-én az MKP-ra 
adta le szavazatát, valamint külön kö-
szönöm azt a rám leadott 5072 egyéni 
szavazatot, amellyel az MKP harma-
dik legeredményesebb jelöltje lettem, 
egy helyet előre lépve a párt listáján, a 
két csúcsjelölt mögé.
Egyik célom az volt, hogy a Komáro-
mi járásban jó eredményt érjünk el, hi-
szen a választáson a járás jelöltjeként 
vehettem részt. A járásban a pártok 
versenyét magasan az MKP nyerte, 
37 magyarlakta települése közül 35 
településen (Szilas és Ifjúságfalva 
kivételével) szerezve meg a legtöbb 
szavazatot. Ebből 14 településen va-

lamennyi párt összes jelöltje közül 
engem tiszteltek meg letöbben egyéni 
preferenciaszavazatukkal (Bátorkeszi, 
Bogya, Búcs, Dunamocs, Dunarad-
vány, Gellér, Ímely, Izsa, Kolozsné-
ma, Lakszakállas, Madar, Megyercs, 
Ógyalla, Pat). Ezzel együtt a választási 
részvétel elmaradt az országos átlag-
tól, így továbbra is nagyon sok munka 
vár még ránk ahhoz, hogy visszasze-
rezzük a választók bizalmát.
Szerettem volna egy igazán jó, fia-
talos, tartalmas és értékes kampányt 
megvalósítani, amely során fel tudom 
hívni a figyelmet arra, hogy van egy 
tettre kész, szakmailag felkészült fiatal 
generáció, akinek fontos a közösség 

színvonalas 
képviselete, 
aki akar és 
tud is tenni a felvidéki magyarságért. 
Fiatal társaimmal együtt jól teljesítet-
tünk, ezt pedig azt vetíti előre, hogy 
a felvidéki magyar érdekképviselet 
megérett a tényleges generációváltás-
ra! A felvidéki magyar politika vérfris-
sítésre szorul, meríteni pedig van mi-
ből.
A bizalom kötelez! A munkát folyta-
tom, úgy, ahogy eddig: legjobb tudá-
som szerint, szakértelemmel, fiatalos 
lendülettel, hűséggel a közösség felé. 

Hajrá Felvidék! Hajrá magyarok!
Dr. Tárnok Balázs

Végzetes zuhanás
Múlt hét péntekén, dél körül az egyik komáromi, Rákóczi 
utcai panelház hatodik emeleti lakásának ablakából kizu-
hant egy 84 éves férfi, akit aznap engedtek haza a kórház-
ból. 
A történtek időpontjában a lakásban tartózkodott az idős 
férfi unokája is, aki hiába szólongatta a bácsit, az nem 
válaszolt. Mikor belépett a szobába, látta, hogy nyitva az 
ablak, a nagyapa pedig sehol. A helyszínre érkező gyors-
mentőszolgálat dolgozói a férfi életét már nem tudták meg-
menteni, mert az esés következtében azonnal szörnyethalt. 
A feltételezhető baleset, vagy öngyilkosság miatt a vizsgálat 
folyamatban van.

 Budapesten voltak a Selye János Gimnázium terciósai
Osztályfőnökünk, Hevesi Petruf Alena idén is nagy gonddal – az 
osztályunk szinte kielégíthetetlen igényeihez igazodva – szervezte 
meg az idei tanulmányi kirándulást. Az osztály egybehangzó véle-
ménye alapján: remekül.
Úti célunk a festői szépségű magyar főváros, Budapest volt. El-
sőként a Láthatatlan kiállítás nevű interaktív programon vettünk 
részt. Látássérült idegenvezetőnk hat olyan helyiségen vezetett át 
minket, ahol teljes volt a sötétség és semmit sem láttunk. Ezért 
kénytelenek voltunk egyéb érzékszerveinkre támaszkodni, a hal-
lásunkra és a tapintásunkra. A kísérőnk rendkívül közvetlen volt, 
és válaszolt olyan kérdésekre, amiket eddig nem tudtunk, vagy 
nem mertünk feltenni. Így közeli betekintést nyerhettünk a világ-
talan emberek mindennapjaiba. Továbbá azt is megtanultuk, ho-
gyan kell egy vak embernek segíteni, ha rászorul.
Innen a Westend nevű bevásárlóközpontba mentünk, ahol a ren-
delkezésre álló szabadidőt mindenki azzal tölthette, amivel csak 
akarta.
Ezután egy városnéző hajóút következett, amely során kicsit ki-
fújhattuk magunkat, és közben megtekinthettük többek között az 
Országházat és a budai várat.
A nap lezárásaként ellátogattunk a budai trambulinparkba. Itt pe-
dig az is elfáradt, akinek esetleg eddig nem sikerült.
Szerintem azért volt ez a legjobb tanulmányút, mert tanulságos 
volt, ugyanakkor jól is éreztük magunkat. 

Fekete Lujza III. N

Kedden reggel vette kezdetét a 44. 
Duna Menti Tavasz, a gyermek szín-
játszók és bábosok országos fesztivál-
jának döntője Dunaszerdahelyen. A 
Csaplár Benedek VMK előtt gyüle-
keztek a fellépő csoportok, hogy átve-
gyék a város kulcsát és elkezdődjön 
a négy napos önfeledt szórakozás. A 

város kulcsának átadása előtt a vá-
rakozó gyerektömegnek végig kellett 
hallgatnia a nyitóbeszédeket, majd 
átadásra került Dunaszerdahely vá-
rosának jelképes kulcsa. Ezt Hájos 
Zoltán polgármester adta át Bárdos 
Gyulának, a Csemadok országos el-
nökének, aki a Meseváros királylá-

nyának továbbította. Ezzel a gesztus-
sal adva át a város feletti hatalmat a 
gyerekseregnek. Majd a szemerkélő 
esőben várakozó csoportok a Tavaszi 
szél vizet áraszt… című dal éneklésé-
nek kíséretében vonultak be a szín-
házterembe és megkezdődhettek a 
versenyműsorok. 

Négy nappal később már be-
fejeződtek a versenyek vagyis 
véget ért a gyermek bábosok és 
színjátszók országos fesztivál-
ja, melynek záróakkordjaként 
kiosztották a teljesítményekért 
járó díjakat. A zsűri három ka-

tegóriában – bábosok, népi szer-
kesztett játékok és színjátszók 
– osztott ki elismerést, de gaz-
dára talált a Dusza István-díj és 
a Tehetségdíj, valamint díjazták 
a képzőművészeti kiállításba be-
kapcsolódó gyermekeket is. 

Díjkiosztóval ért véget a 44. Duna Menti Tavasz

A bábcsoportok kategóriá-
jában ezüstsávos minősítést 
érdemelt ki a gútai II. Rákóczi 
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Mazsola Bábcsoport-
jának A só előadásáért, rendezte: 
Mahor Katalin és a komáromi 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola Tekergők 
Bábcsoportjának a Brémai mu-
zsikusok előadásáért, rendezte: 
Izsák Katalin, Aranysávos mi-
nősítést kapott az ógyallai Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
Speciális Alapiskola Fityfiritty 
Bábcsoportjának a Többet ész-
szel… előadásáért, rendezte: 
Bencsics Varga Mária. A népi 
szerkesztett játékok kategóri-
ában bronzsávos minősítést ka-
pott a marcelházai Csemadok és 
a Magyar Tanítási Nyelvű Alap-

iskola Napsugár Hagyományőr-
ző Csoportjának a Tollfosztóban 
előadásáért, rendezte: Poništ 
Tünde. Gyémántsávos minő-
sítésű lett a komáromi Eötvös 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Színt Vivők Színját-
szó Csoportjának a Színházasdi 
előadásáért, rendezte: Laboda 
Róbert. A SZÍNJÁTSZÓK KA-
TEGÓRIÁJÁBAN Aranysá-
vos minősítést érdemelt ki a 
hetényi Tarczy Lajos Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Gó-
lyaláb Színjátszó Csoportjának 
a Csudahalott előadásáért, ren-
dezte: Laboda Róbert és Kotiers 
Éva. A képzőművészeti kiállítás 
díjazottjai az 5-9. évfolyam ka-
tegóriában: Vas Panna, ógyal-
lai Feszty Árpád Alapiskola és 
Óvoda.

A komáromi régió alapiskolásainak éremesője

XI. HON-NAP DUNA MENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÜNNEP
Június 7-8-án pénteken és szombaton a komáromi ENDRESZ Csoport minden érdeklődőt 
szeretetel vár a dél-komáromi Igmándi erődbe egy rendkívül színes, változatos programso-
rozatra, amelynek központjában a magyar kultúra tisztelete áll majd. Pénteken 17 órakor 
kapunyitás, a látogatók megtekinthetik Szőnyeg Artúr II. világháborús fegyverkiállítását, Ko-
máromi Erődrendszer – A világörökség várományosa, Bihari István kiállítását és Nagy László 
faerezet-festő Őseredet című kiállítását.
A zenei programot a dél-ko-
máromiak egyik kedvence, az 
Egyéb Veszély zenekar kezdi 
20.00 órakor, majd 21.30-kor 
„a magyar blues király” Deák 
Bill Gyula lép színpadra. Aki 
18.00 óráig belép az erőd kapu-
ján, az összes koncertet ingyen 
tekintheti meg, – ez az Endresz 
Csoport hagyományos gesz-
tusa azért, hogy a kultúrához 
történő hozzáférés mindenki 
számára anyagi helyzetétől 
függetlenül biztosítva legyen. 
18 óra után 990,- Ft a belépő! 
Aki a tartalmas program köz-
ben megéhezik, megszomjazik 
az Aranytál étterem „erőd bü-
féjében” gyűjthet erőt.
Szombaton 9.30-kor – már ha-
gyományosan – az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc 
Egyesület ágyúlövésére indul 
a fesztivál. A délelőtt és kora 
délután a gyermekeké. A Dog-
land Kutyaiskola és a rendőr-
ség kutyabemutatója után Écsi 
Gyöngyi felvidéki énekes-me-
semondó és Pályi János báb-
művész Vitéz László előadása 
szórakoztatja az ovisokat és 
kisiskolásokat, majd Mózes 
László lovagi hétpróbára vár-
ja a gyerekeket, akik azután 
Cságola Mártonnál cérnaké-
peket készíthetnek, Kolonics 
Istvánné játszóházában bizo-
nyíthatják ügyességüket, alko-
tókészségüket, Czidlina Ildikó 
és Berki Krisztina gyermek 
arcfestésre, foglalkozásra vár-
ja őket.

Vásár és régiségvásár színe-
síti a napot, kitelepülnek a 
Komáromi sportlövészek, így 
mindenki kipróbálhatja lövész-
tudományát. A legjobbaknak 
nem kell messzire menniük, 
ha tudásukat kamatoztatni sze-
retnék, hiszen idén a Katonai 
Igazgatási és Érdekvédelmi 

Iroda toborzó munkatársai is 
a helyszínen lesznek. Az egy-
mást követő gyermekprogra-
mok mellett lesz népi játszótér 
és népi mesterségek bemutatá-
sa is.
A rendezvény védnöke dr. Mol-
nár Attila Dél-Komárom Város 
Polgármestere.

A harci, fegyveres bemutatók 
idén sem maradnak el, a Tol-
ma Baranta, Csenkey Baranta, 
Zele Baranta közös bemutatója 
nyitja a sort, majd Anka Gerő 
és Király András betyárbemu-
tatója következik. A magyarok 
honfoglalás kori harcmodorát 
a Brázik Törzs lovasíjászai 
elevenítik fel. A Magyar Kirá-
lyi Kardforgatók Rendje már 
a középkori várakban zajló 
életet, táborozást, kiképzést 
mutatja be. Hamza Viktória 
lóidomítását követi Gasztonyi 
Dániel mestersolymász, aki a 
sólymokon kívül más ragadozó 
madarak szokásaival, életével 
is megismerteti a közönséget, 

majd a Vikingek szokásaival, 
fegyverzetével lehet ismerked-
ni. Kassai Lajost, a lovasíjászat 
ikonját nem kell bemutatni, őt 
a Regélő Fehér Táltos Dobcsa-
pat követi ősi rigmusokkal.
Kora délután Utak a múltba, 
emlékek a jövőből címmel a 
Szántai Lajos művelődéstör-
ténész tart nagy érdeklődésre 
számot tartó előadást. 
A szombati napot két nagy-
szerű koncert zárja, először 
a Historica együttes lép fel, 
majd felhangzik többek között 
a DAC mérkőzések himnusza 
a Nélküled is a Felvidék és az 
Anyaország egyik kedvenc ze-
nekarától az Ismerős Arcoktól. 

Kiugrott a beteg
az emeletről

Múlt héten péntekről 
virradóra, hajnali egy 
órakor a kórház ideggyó-
gyászatának első emeleti 
balkonjáról egy 74 éves 
újgyallai férfi a mélybe 
vetette magát.
Az ember nem élte túl az 
egy emeletnyi zuhanást, 
azonnal szörnyethalt.

Megjegyzés a komáromi kórház
felújított pavilonjához

A komáromi kórház történetében múlt héten pénteken egy je-
lentős eseménynek lehettünk a részesei. Átadásra került a fel-
újított belgyógyászati pavilon. Átélhettük és átérezhettük azt 
a pillanatot, amelyre már régóta vágytunk, nemcsak mi orvo-
sok, de a járás lakosai is. Megkezdődhet a belgyógyászati és 
az ideggyógyászati betegek kezelése egy európai színvonalnak 
megfelelő modern környezetben, biztosítva a legújabb orvosi 
műszerezettséget. Eltelt már 24 év is azóta, hogy a komáromi 
kórházba kerültem kezdő orvosként. Emlékszem a régi bel-
gyógyászati épületre, annak A és B osztályára és az osztályokat 
vezető Basternák Ernő és Kollárik Boris főorvosokra. Azokra 
a velem egykorú, vagy valamivel idősebb orvosokra, akik az 
említett nagy szaktudással, tapasztalattal rendelkező főorvo-
soknak köszönhetően sikeres belgyógyászként praktizálnak. 
Azóta nagyon sok minden megváltozott, kívánom hogy a szép 
épület mellé majd hasonló hírnév is társuljon.

Dr. Viola Miklós

Amire kevesen emlékeznek
Jó négy évtizeddel ezelőtt már 
elviselhetetlen körülmények 
között dolgoztak a kórház bel-
gyógyászai, de egy új épülethez 
nem járult hozzá az illetékes 
minisztérium. Szerencsére a 
komáromi állami és pártszer-
vek találtak egy „kiskaput” és 
nem kórházi épületre, hanem 
egy új nővérszállásra kértek 
pénzt. Erre kaptak.
Így sikerült a múlt század het-
venes éveiben a nővérszállás 
mellett egy új épületet fel-
építeni, amely csúszó-zsalus 
betonépítéssel készült el, s ez 
lett Komárom első földren-
gésbiztos épülete. Az már más 
kérdés, hogy a viszonylag szűk 
folyosók a kivitelezésnél „meg-
szélesedtek”, a tervezett 70-es 
ajtókból szélesek lettek. Az 
akkori belgyógyászok közösen 
döntöttek arról, hogy melyik 
szobába kerüljenek a rendelők, 
hova az orvosi szoba, a kötöző, 
a nővérközpont.
És ne feledjük, nekik köszönhe-
tően a földszinten kialakítottak 
egy intenzív egységet, ahol a 
szívinfarktust kapott betegek 
az első ellátást és a folyamatos 
megfigyelést kapták. Az inten-
zív egység kezdeményezője dr. 
Kollárik Boris volt.
Mindez a múlté, a külső és 
belső megújulás után a bel-
gyógyászat régi épületének új 
fejezete kezdődhet. Csak úgy 
mellesleg megjegyezzük, hogy 

az akkori városvezetők és a 
kórházi orvosok nem ismertek 
lehetetlent … 
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Komáromban kizárólag szlovákul?
Emlékezik még valaki a másfél évvel ezelőtti nyíltszíni vitára 
a közösségi hálón, amelyben a Komáromi Általános Kórház 
egyik főorvosa végletekig menő vitába szállt velem? Szerinte 
a kórház belgyógyászati osztálya épületének újjáépítése el sem 
kezdődött, noha az valóban elkezdődött, mégpedig a belső tér 
falainak lecsupaszításával. Fotókkal és kisfilmmel bizonyítot-
tam akkor az igazamat.
Nos, másfél év elteltével, egészen pontosan múlt héten csü-
törtökön zajlott le az újjáépült, patinás belgyógyászati pavilon 
ünnepélyes megnyitása. A három emelet folyosóin található 
rendelők, betegszobák, mosdók megütik az európai színvona-
lat, nem kevésbé a korszerű orvosi műszerek, amelyekhez az 
ünnepi alkalomból nyertünk betekintést. Látványos, hihetet-
lenül fontos beruházás valósult meg Komáromban, amelynek 
értéke 5,3 millió euró. Az összeg nagyobb részét a kórház üze-
meltetője, a Forlife nonprofit szervezet fedezte, míg a kisebbik 
hányadát a kórház ingatlanainak tulajdonosa, Nyitra Megye 
önkormányzata.
Révkomáromot a helyiek és mi is Felvidék fővárosának tart-
juk. Ám a mostani ünnepségen úgy éreztem magam, mintha az 
ország másik szegletében, a Lengyelországgal határos Csadcai 
járás székhelyén zajlott volna az esemény. Egy szó sem hang-
zott el magyarul. Pedig a szalagvágásnál jelen volt a Híd két 
tisztviselője, Bastrnák Tibor parlamenti képviselő és Igor Éder, 
a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke. Előbbi szót kapott, 
ám beszédét kizárólag szlovákul mondta el. Pedig egy parla-
menti képviselő olyan nyelven beszél, amilyen nyelven tud és 
akar. Senki sem parancsolhat neki egyebet, csakis a saját lelki-
ismerete. Beszéde közben arra gondoltam, ki a fene beszéljen 
magyarul, ha nem a város (Felvidék fővárosának) egykori pol-

gármestere, ha már a mai polgármester nem jutott szóhoz. Mi 
ez a buzgó, szervilis behódolás? Gondolná a magamfajta…..
Révkomáromban még ma is több magyar ajkú polgár él, mint 
más nemzetiségű. Gondolom, a kórház pácienseinek és dolgo-
zóinak aránya is hasonló. Hol akarnak beszélni, szónokolni a 
Híd-asok, ha nem Komáromban? Egy közszolgáltatást nyújtó, 
általános kórházban?
Három nappal korábban, két megyei képviselőtársammal 
együtt voltam a kórház vezérigazgatójánál egy hosszúra nyú-
ló szakmai eszmecserén. Közben afelől érdeklődtem, hogy az 
eddigi gyakorlatot figyelembe véve, az új beruházások megva-
lósítását követően, továbbra is betartja-e a hivatali kétnyelvű-
séget, tekintettel arra, hogy a város és környéke két nyelvű. A 
város peremvidékét, régióját döntő többségében magyar ajkú 
emberek lakják. Saját szülőföldjükön. Sőt, praktikus oka is 
van, hiszen a páciensek között szép számban lehetnek olya-
nok – főleg idősebbek – akik nem, vagy gyengébben beszél-
nek szlovákul. A válasza az volt, hogy természetesen, betartja. 
Ezzel szemben mi a valóság a látványosan, korszerűen, eu-
rópai színvonalon felújított belgyógyászati pavilonban? Mu-
tatóban néhány tájékoztató tábla kétnyelvű, azonban döntően 
egy, szlovák nyelvű tájékoztató táblába botlottak az ünnepség 
résztvevői. 
Sok a teendőnk. A megyén javasolni fogjuk, hogy a kórházi 
ingatlanok tulajdonosa, Nyitra megye szorgalmazza, hogy a 
két nyelvű városban és régióban a kórházi ingatlanok bérlője, 
a kórház üzemeltetője tartsa be a kisebbségi nyelvekről szóló 
törvény rendelkezéseit. Ugyanis Révkomárom magyar ajkú la-
kosságának aránya ma még jóval túlszárnyalja a törvény által 
megszabott alsó, 20 százalékos határt. Ma még többségi pol-

gári lakosság. Ma még…. Ha a város vezetése és a révkomáro-
mi értelmiség nem fogja az ilyen és hasonló esetekben városa 
területén megkövetelni a hivatalos érintkezésben a kétnyelvű-
séget, néhány évtizeden belül megnézheti magát, milyen gyor-
san közelítik majd meg az alsó határt. Ugyanis a lakosok, a 
polgárok majd alkalmazkodnak az új helyzethez. Legalábbis 
a közömbösek, megalkuvók. Mert könnyebb alkalmazkodni, 
mint az árral szemben úszni.
Jut eszembe. Bukovszki László, a kisebbségi ügyek kormány-
biztosa másfél éve lázas helyzetfelmérésbe fogott. A déli ré-
giók községi hivatalaiban afelől érdeklődött, azok dolgozói 
milyen mértékben tartják be a hivatali kétnyelvűséget szóban 
és írásban, vajon a község polgárai élnek-e törvényes joga-
ikkal. Kérelmeiket, panaszaikat benyújtják-e magyarul. Nos, 
ha a választott képviselő ilyen példát mutat, mint a Híd par-
lamenti frakcióvezetője a komáromi kórház újjáépített épüle-
tének megnyitásán, akkor a kormánybiztos ne várjon kedvező 
változást. Inkább kérdezze meg Híd-as párttársát – hasonlóan 
ahhoz, mint amikor a magyar ajkú polgármestereket kérdezte 
másfél éve – miért nem beszélt magyarul a döntően magyar 
ajkú hallgatóságához, Felvidék fővárosában, amelynek koráb-
ban polgármestere volt. 
Nehogy a délen megvalósuló költséges beruházások velejáró-
ja legyen anyanyelvünk elsorvasztása a hivatalos érintkezés-
ben. Tisztelt olvasó! A fenti példa szemlélteti, mennyire ége-
tő szükség van az etnikai alapú politizálásra. Mondjon bárki, 
amit akar. Főleg a PS-Spolu. Mert ha nem lesz, elvész, lassan 
mindnyájan elveszünk, mint Petőfi a ködben. 

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője és országos alelnöke

A komáromi cserkészek megemlékeztek
a csapat egykori alapító parancsnokáról

Május 25-én a komáromi 2. számú Jókai Mór 
Cserkészcsapat, amely 1990. október 21-én ala-
kult újjá, megkoszorúzta a magyar gimnázium 
falán Karle Sándor emléktábláját.
 A koszorúzás után a tagok kerékpártúrán vettek 
részt. A Vág folyó partjára bicikliztek ki, ahol 
játékkal, közös foglalkozással, énekkel, tábor-
tűz melleti sütögetéssel töltötték a délutánt.
Karle Sándor, a bencés gimnázium hajdani 
tanára, hozta létre 1913-ban Komáromban a 
cserkészcsapatot, amelyet aztán 1990-ben ismét 

újraalapítottak. Az újraalakuló csapat első pa-
rancsnoka Maitz László volt. Jelenlegi parancs-
noka 1995-től Balogh (Beck) Katalin. Az alapí-
tók közül máig is többen köztük vannak, akik 
már vezetői szinten dolgoznak a gyermekek és 
az ifjúság nevelésében.
Kéthavonta több órás vagy egész napos kirán-
dulás, túra, kerékpártúra, hetente pedig pár órás 
csapatotthoni őrsi foglalkozás van a cserkészek 
számára, ahol értékes előadások, ismeretek és 
játék vár rájuk.  Dr. Egriné dr. T. Szonja

Az Őrvidéken jártunk
Wir waren im Burgenland

A Selye János Gimnázium németül tanuló diákjainak az idei iskolaévben is lehetősége nyílt 
eltölteni egy napot az ausztriai Burgenland tartományban a „Német nap” elnevezésű program 
keretein belül. A tanulmányi kirándulásra május 23-án került sor.
A 80 diák reggel két autóbusz-
szal indult útnak. A csapat két 
részre osztódott, a programo-
kon felváltva vettünk részt. Az 
első megálló Mönchhof volt, 
ahol megtekintettük a falu-
múzeumot, és így visszacsöp-
pentünk a múltba és átélhettük 
az osztrák falusi emberek sok 
évtizeddel ezelőtti mindennap-
jait. Láttunk korabeli cipész-
műhelyt, pékséget, fodrászatot, 
hentesboltot, vendéglőt, isko-
lát, postahivatalt, sőt benéz-
hettünk néhány autentikusan 
berendezett családi házba is. 
Megismerkedtünk a kukorica-
szárító, tejcsarnok, csendőrség, 
szérű, cséplőgép fogalmával is. 
Érdekes volt megtapasztalni az 
azóta beállt változásokat a vi-
lágban, amelyek kihatnak a mi 
életünkre is. A csoport egyik 
felét német, míg a másik felét 
magyar nyelvű idegenvezető 
kalauzolta végig ebben a száz 
évvel ezelőtt még Magyaror-
szághoz tartozott falucskában.
A program második helyszí-
ne, Eisenstadt, azaz Kismar-
ton volt. Itt elénk tárult egy 
gyönyörű, klasszicista épület, 
az Esterházy-kastély. Mikor 
beléptünk, elállt a lélegzetünk 
a csodás bálteremtől, amit ma 
a nagy zeneszerző tiszteleté-
re Haydn-teremnek neveznek. 

Sok érdekességet megtudtunk 
a történelmi családról és az 
ott zenekari vezetőként és ze-
neszerzőként tevékenykedő 
Joseph Haydn-ról is. Bejártuk 
a kastély sok termét, a pompás 
hálószobáktól a tetőtéri eldu-
gott szobácskákon át egészen a 
barokk kápolnáig. Megtudtuk, 
hogy az Esterházyak számára 
mindig fontos volt magyarsá-
guk és azt ápolták is. Az ide-

genvezetés itt is két nyelven 
folyt, németül és magyarul.
Ezután következett az ebédszü-
net, amikor mindenki kamatoz-
tathatta a nyelvtudását az oszt-
rák éttermekben.
Utunk ezután a rendezett, gyö-
nyörűen karbantartott Schloss-
park-ba vezetett, ahol mindenki 

kicsit megpihenhetett, élvez-
hette a természet közelségét 
vagy épp fotózkodhatott.
Végül egy különleges építésű 
és kinézetű templomba, a Berg-
kirche-be néztünk be, ahol a 
Haydn mauzóleum is található.
Útközben persze rengeteg öt-
letet merítettünk: szívesen 
megnéznénk egyszer a Fertő-
tó közelében lévő legnagyobb 
osztrák szabadidő-parkot, eset-

leg egy kerékpártúrán felfedez-
nénk a tó természeti szépségeit. 
Talán jövőre?
Köszönjük tanárnőinknek – 
Szénássy Editnek, Fekete Ju-
ditnak, Musitz Mariettának és 
Danczi Annamáriának – a szer-
vezést; nagyon jól éreztük ma-
gunkat! Juhász Eszter, III. D

 Öregdiákok köszöntése
Június 1-én, szombaton a komáromi Gép-
ipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola 
jeles rendezvénynek adott otthont. Szalai 
Erika mérnök igazgatóhelyettes szervező-
munkájának eredményeként 127 öregdiák 
vehette át az iskola plakettjét, valamint az 
arany-, illetve gyémántmatúra oklevelet. 
Vetter János mérnök iskolaigazgató üdvözlő 
ünnepi beszédét az öregdiákok megemléke-
zései követték. Nosztalgiával és szeretettel 
emlékeztek az ötven, illetve hatvan évvel 
ezelőtti alma materre, a tanításra, tanáraik-
ra és végül, de nem utolsó sorban feleleve-
nedtek a közösen töltött idő élményei is. A 
rendezvényt Németh Bencének, az iskola 

első osztályos tanulójának csodálatos zon-
gorajátéka tette színesebbé. Az ünnepélyes 
megemlékezés után baráti beszélgetésekkel 
tarkított, meghitt hangulatú állófogadás kö-
vetkezett.
A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai 
Szakközépiskolában évente hagyománysze-
rűen megemlékeznek az ötven, illetve hat-
van éve érettségizett öregdiákokról. Ennek 
a szép hagyománynak a szellemében nyílik 
ki minden év júniusának első szombatján az 
iskola kapuja, megállítva a szárnyaló időt, 
felidézve az ifjúság, a diákélet gyakran fele-
désbe merülő, csodaszép pillanatait.
 PaedDr. Tóth Katalin

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskola első ízben mutatja be ipar-
művészeti-szakos diákjainak legszebb 
munkáit a Duna Menti Múzeumban. Az 
iskola negyedszázada nyújt Szlovákiában 
színvonalas középfokú művészeti oktatást 
magyar nyelven szakképzett és gyakor-
lott művészek bevonásával. A korszerű-
ség mellett feltett szándékuk a szakmai 
igényesség, az individuális hozzáállás és 
olyan esztétikai és művészeti nyelv fej-
lesztése (érzékenység ápolása), mely e 
felnövekvő generáción keresztül a régió 
vérkeringésébe szerves kultúra formá-
ló erőként jelenik majd meg. A tárlat az 
utóbbi két-három év munkáiból mutat be 
válogatást.

Jubileumra készül a Ponds Danubii
A múlt héten tartotta meg ér-
tékelő ülését a Ponds Danubii, 
melynek hivatalos bejegyzésé-
re 2010. december 15-én került 
sor. A csoportosulás az Európai 
Unióban akkor a 15. hivatalo-
san bejegyzett EGTC, és célja 
továbbra is a megkülönböztetés 
mentesség, annak érdekében, 
hogy a helyi szereplők a hatá-
ron belül és a határ mindkét ol-
dalán ugyanazon lehetőségek-
kel bírjanak. 
A gútai ülésen értékelték a 
résztvevők a társulás múlt évi 
eredményeit és az idei költség-
vetés tételeit. Jövőre már fenn-
állásuk tizedik évfordulóját sze-
retnék megünnepelni a csoport 
résztvevői, akik a határon túli 
együttműködés során elképze-

lésüket tudták megvalósítani. 
Gútán idén szeretnék átadni az 
új stilizált játszóteret, amely 
a tatai várat idézi, amit csak a 
közbeszerzés lassúsága gátol. 
Ennek a társulásnak köszönhe-
tően a kisbériekkel együttmű-
ködve mintegy 50 ezer eurós 
alapból, idén a sportcsarnok 

melletti futópálya eddigi salak-
ját tartánra cserélik fel. 
Érdekes megjegyezni, hogy 
az önkormányzati választások 
eredményeképpen az alapí-
tó polgármesterek közül már 
csak ketten maradtak, a tatai 
Michl József és a gútai Hor-
váth Árpád.

Fennállása negyedszázados jubileumát
kiállítással ünnepli a gútai magániskola
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MŰSORA JÁNLAT
Június 8-tól  14-ig

SZOMBAT
M1
5.55 Magyar gazda, 9.15 
Hírvilág, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.35 Ma este, 
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjsza-
kai program

TV2
7.05 T V-a n i máció, 
12 .10 Pogg yász ,  13.15 
Bor,  má mor,  P rovence 
(a mer.) ,  15.50 A lex fel -
üg yelő ( leng yel) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Robi n 
Hood (a mer.) ,  21.55 Gye -
rek rablók (a mer.) ,  23.55 
Némaság (a mer.) ,  3.20 
Got ham (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 12.30 
Szuperzöld, 13.05 Édesí-
tő, 14.50 Magnum (amer.), 
15.50 Különösen veszé-
lyes (amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
A mi k is falunk (magyar), 
21.00 Házasodna a gazda, 
22.55 Bazi nagy görög 
lagzi 2. (amer.), 1.00 Az 
igenember (amer.)

RTL II
8.30 Ausz t rá l  expressz 
(ausz t rá l),  10.30 Haz ug 
csajok t á r sasága (amer.), 
12.30 Ját sz ik még a sz ív 
(angol),  14.30 A g ya-
nú á r nyékában , 17.30 
Éj jel-nappal Budapest , 
21.00 Showder K lub Best 
of ,  23.00 Dumapárbaj 
(amer.),  0.50 Ját sz ik még 
a sz ív (angol)

M2
12.55 A dzsungel könyve, 
13.10 A dzsungel köny-
ve, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 16.40 Szóf ia 
hercegnő, 17.00 Elena, 
Avalor hercegnője, 18.15 
Csapd le, csimpánz! 2. 
(kanadai-amer.), 20.15 Vi-
olet ta (argent in), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.45 Egyszer 
volt , hol nem volt (amer.), 
23.35 Akvár ium Stage 
Pass

Duna tv
11.25 Csíksomlyói pün-
kösd i búcsú , 13.55 Nőj 
meg, tek nős! (angol), 
15.30 A kősz ív ű em -
ber f ia i  (mag yar),  17.00 
Gasz t  ro  an g yal ,  18.00 
Hí radó, 18.35 Szerencse -
szombat ,  19.45 For ma-1, 
21.30 Eg y nyár i  kaland 
(mag yar),  22.31 Rejté -
lyek Pár izsban (f rancia), 
0.05 Fábr y

Duna World
11.25 Éjfél re k ider ül (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.20 
Család-barát , 14.55 Női 
röplabda , 16.50 I rodalom 
és könyv, 17.20 Családi 
kör, 18.55 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzóna, 
21.35 Fábr y, 23.00 Csík-
somlyói pünkösdi búcsú 
közvet ítése

Pozsony 1
13.35 Cassovia  caffé , 
14.40 Miss  Marple  (an-
gol) ,  16.15 Az újoncok a 
harcba mennek (szlovák) , 
17.50 Miniszoknyás sze-
re lőlányok,  18.25 Épí ts 
házat ,  ül tess  fá t ! ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 A test 
t i tkai ,  21.25 Talkshow, 
22.50 J immy esélye (an-
gol) ,  23.40 Miss  Marple 
(angol)
Pozsony 2
10.25 Tudományos maga-
zin,  13.35 Farmereknek, 
14.00 Horgászoknak, 
15.35 EL Magazin,  18.30 
Est i  mese,  19.50 Hírek, 
20.10 Őrangyalok,  22.00 
A szolgálólány meséi 
(amer.)

Markíza tv 
11.25 Rendőrakadémia 4. 
(amer.), 13.10 Szórakoz-
tató műsor, 14.00 Tuxedo 
(amer.), 16.10 Ünnepron-
tók ünnepe (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Hotel Transyl-
vánia (amer.), 22.15 Halá-
los bosszú (amer.)

JOJ TV
11.55 A varázslótanonc 
(amer.), 14.20 Kisanyám 
(amer.), 16.50 Gril lez-
zünk!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Központi 
hí rszerzés (amer.), 23.00 
Morgan (amer.), 

VASÁRNAP
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 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 Éjsza-
kai program

TV2
6.35 Tom és Jer ry, 8.10 
Botcsinálta túsz (amer.), 
9.55 A randiguru (amer.), 
12.40 Valami Amerika 
(magyar), 15.15 A vasál-
arcos (angol-amer.), 18.00 
Tények, 18.55 Bazi nagy 
görög lagzi (amer.), 21.00 
Herkules (amer.), 23.10 
Fekete hat tyú (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 10.40 
Bazi nagy görög lagzi 2. 
(amer.), 12.40 A gyerek-
nepper (amer.), 14.40 A mi 
kis falunk (magyar), 15.40 
Toy Story 3. (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Bosszúállók 
(amer.), 21.50 John Carter 
(amer.), 0.35 Árulás és meg-
torlás (amer.), 2.35 Csúcs-
formában (amer.)

RTL II
11.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 16.50 Dumapárbaj 
(magyar), 18.40 Éjjel-nap-
pal Budapest, 21.00 Rossz 
anyák karácsonya (amer.), 
23.00 Parkoló (magyar), 
1.00 Én és a hercegem 
(amer.)

M2
12.40 Pom-Pom meséi, 
13.20 Nicky, R icky, Dic-
ky, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 15.50 Tigr is 
és Micimackó, 16.40 Szó-
f ia hercegnő, 17.50 Ka-
csamesék, 18.15 Bel le és 
Sebast ien (f rancia), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.10 
Szerzetesnek ál lt am (ma-
gyar), 22.45 Kár tyavár 
(amer.)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Ízőrzők, 14.55 
A kőszívű ember f iai (ma-
gyar), 16.25 Hogy volt?, 
17.25 Borbás Marcsi sza-
kácskönyve, 18.35 Sze-
retünk, doki! (ausz t rál), 
19.30 Forma-1, 22.20 Az 
utolsó vacsora (magyar), 
22.40 Leány gyöngy fül-
bevalóval (angol)

Duna World
8.25 Önök kér ték , 11.05 
Az új f öldesúr (magyar), 
13.50 Szabó Magda vi-
lágsikere, 14.50 Szent 
István Vándorlás, 15.20 
Építet t szépségek, 16.50 
Színe-java , 17.45 Nem-
zetközi Ci rkuszfesz t ivál , 
18.50 Öt kont inens, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Gasz t ro-
angyal , 21.35 Kal lós Zol-
tán öröksége, 22.30 Hogy 
volt?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Poi rot  (a ngol) , 
16.05 A Su mava k i r á lya 
(cseh),  17.45 Menjü n k a 
ke r tbe!,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Labd a r úgás ,  23.0 0 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
14.10 Színészlegendák, 
14.30 Közönséges tör té -
net (szlovák), 16.45 Vi-
lágörökség, 18.30 Est i 
mese, 19.50 Hírek , 20.10 
Pablo Picasso, a géniusz , 
21.00 Indiai nyarak (an-
gol), 22.15 Menekülés a 
vadonba (amer.)

Markíza tv
10.10 Tuxedo (amer.), 
12.10 Chart Show, 14.15 
Hotel Transylvánia 
(amer.), 16.00 A konyha, 
16.55 Felvég, alvég, 18.05 
Szomszédok, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Apu választá-
sa (cseh), 22.35 Történet 
csak nőknek (cseh), 0.40 
Guru (amer.)

,JOJ TV
11.00 Központ i h í rszer-
zés (amer.), 13.20 Éjsza-
ka a múzeumban (amer.), 
15.50 Új ker tek, 16.50 A 
nyaraló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Fácángyilko-
sok (amer.), 23.25 Ikar usz 
(amer.), 1.20 Lánybúcsú 
(amer.)

HÉTFŐ
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 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
6.50 Tom és Jerry, 8.50 Sokk 
a jóból (amer.), 10.50 Csápi 
(amer.), 12.50 Valami Ame-
rika 2. (magyar), 15.25 Az 
élet ízei (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Görögbe fogad-
va (amer.-spanyol), 21.00 
Teljesen idegenek (olasz), 
23.00 A szépfiú (tajvani), 
1.20 Replikáns (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 8.50 Mi-
cimackó és a Zelefánt, 12.15 
Gazdátlanul Mexikóban 2. 
(amer.), 13.55 A konyha-
főnök, 15.50 Házasodna a 
gazda, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.35 Megtör-
ve (török), 21.20 Ütközés 
(amer.), 23.25 Ha maradnék 
(amer.)

RTL II
12.00 A konyhafőnök juni-
or, 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 Show-
der Klub, 21.30 Éjjel-nap-
pal Budapest, 23.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
11.15 A legkisebb ugrifü-
les, 12.00 Mézga Aladár 
különös kalandjai, 14.00 
Unizoomi csapat, 17.25 
Cili ser iff és a vadnyu-
gat, 18.10 Szóf ia hercegnő, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Születet t szing-
lik (amer.), 21.25 Én va-
gyok it t!, 22.40 Akusztik, 
23.50 Bagossy Brothers 
Company, 0.45 Kár tyavár 
(amer.)

Duna tv
13.05 Titkok a konyhá-
ból, 13.40 Vonatozás Julie 
Waltersszel, 14.35 Végte-
len szerelem (török), 15.35 
Rex felügyelő (olasz), 
16.30 Stuar t Lit tle k is-
egér (német-amer.), 18.35 
Sorsok útvesztője (tö -
rök), 19.30 A három test-
őr (amer.-oszt rák), 21.20 
Brooklyn legmérgesebb 
embere (amer.), 22.50 
NCIS (amer.) 

Duna World
11.25 Kerek Ferkó (ma-
gyar), 14.20 Családbarát, 
15.50 Életkor, 16.20 Ízőr-
zők, 16.50 Öt kontinens, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Itthon vagy, 20.00 Hogy 
volt?, 21.35 Ridikül, 22.40 
Életművész

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Csodála-
tos kertek, 16.55 Brown 
atya (angol), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Dalida 
(francia), 22.30 Riporte-
rek, 23.10 Krimitörténetek 
(szlovák-cseh)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.30 
Kerékpártúrák, 13.45 Ge-
nerációk, 15.25 Nemzetisé-
gi magazin, 17.55 Elveszett 
világok, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A diag-
nózis, 21.30 Dokumentum-
film, 22.25 Paisa (olasz)

 Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 13.05 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Szom-
szédok (szlovák), 21.20 A 
konyha, 22.10 Szórakoztató 
műsor, 1.05 A mentalista 
(amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.30 Topsztár, 13.00 Csa-
ládvédők, 15.55 Igaz tör-
ténetek, 17.00 Hírek, 17.50 
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkog-
nitó, 23.00 Kvízműsor, 0.35 
Jelszó

KEDD
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 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, 12.00 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 (mexi-
kói), 16.45 Madárka (török), 
18.00 Tények, 19.10 Bezár a 
bazár!, 20.45 A bank, 22.00 
Pénzt vagy éveket!, 23.25 
Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Szulej-
mán (török), 13.15 Megtörve 
(török), 15.25 Nyerő páros, 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.55 Megtörve 
(török), 21.00 Barátok közt, 
21.35 Magnum (amer.), 22.35 
Magnum (amer.), 0.15 A zöld 
íjász (amer.)

RTL II
12.00 A konyhafőnök junior, 
13.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.55 A gyanú árnyé-
kában, 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 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.50 Kérem a következőt!, 
13.25 Póló, 14.00 Unizoomi 
csapat, 14.35 Lülü, a teknőc, 
17.25 Cili seriff és a vadnyu-
gat, 19.30 Alvin és a móku-
sok, 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 Titkok a konyhából, 
13.25 Vonatozás Julie Wal-
tersszel, 14.15 Végtelen 
szerelem (török), 15.05 Hat 
nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 Ridi-
kül, 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Alpesi őrjárat 
(olasz), 20.25 Önök kérték, 
21.30 A diagnózis (lengyel), 
22.25 Velvet Divatház (spa-
nyol)

Duna World
11.40 Űrtörténetek (magyar), 
13.15 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.10 Család-barát, 
15.40 Család 2019, 16.05 
Szerelmes földrajz, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan-
gyal, 18.55 Szerelmes föld-
rajz, 20.00 Üdítő, 21.35 A 
szabadság rabságában, 22.40 
Életművész

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Csodálatos 
kertek, 16.55 Brown atya 
(angol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 A Luhačovi-
ce-i csendőrök (cseh), 22.00 
Rossz bank, 22.55 Elveszve 
(kopr.), 23.55 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.30 
Kerékpártúra, 14.25 Tu-
dományos magazin, 15.25 
Ruszin magazin, 17.30 EB 
kvalifikáció, 20.25 Doku-
mentumfilm, 21.20 Ojmja-
kon, 22.25 Talkshow, 22.55 
Emberség (francia)

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 12.00 
Családi történetek, 13.00 A 
mentalista (amer.), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák (szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni!, 22.40 Felvég, alvég, 
0.00 A mentalista (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.30 Topsztár, 13.00 Család-
védők, 14.00 Tárgyalóterem, 
15.55 Igaz történetek, 17.00 
Hírek, 17.50 Tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Nálunk otthon (szlovák), 
21.50 Fácángyilkosok (amer.), 
2.50 Családvédők

SZERDA
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 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 (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Madárka (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Bezár a bazár!, 
20.45 A bank, 22.10 Pénzt, 
vagy éveket!, 23.25 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Pa-
csi!, 12.35 Anyák gyöngye 
(amer.), 13.05 Szulejmán 
(török), 14.15 Megtörve 
(török), 15.25 Nyerő páros, 
16.50 Elif (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
19.55 Megtörve (török), 
21.00 Barátok közt, 21.35 
Mr. Whiskey (amer.), 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 Éj-
jel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.50 Kérem a következőt!, 
12.00 Mézga család, 13.25 Ma-
mamackók, 15.25 Moncsicsik, 
15.45 A dzsungel könyve, 17.25 
Cili seriff és a vadnyugat, 18.10 
Szófia hercegnő, 19.30 Alvin 
és a mókusok, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Született szing-
lik (amer.), 21.25 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 23.25 Az 
A38 Hajó színpadán, 0.25 Al-
pesi nyomozók (olasz)

Duna tv
10.25 Család-barát, 12.50 
Titkok a konyhából, 13.25 
André Le Notre kertjei, 
14.20 Végtelen szerelem 
(török), 15.10 Hat nővér 
(spanyol), 16.15 Rex fel-
ügyelő (osztrák), 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Alpesi 
őrjárat (olasz), 20.35 A maf-
fia csak nyáron öl (olasz), 
21.35 Partitúra, 22.30 Quo 
vadis? (olasz), 23.35 Hogy 
volt?

Duna World
11.45 Tyúkfürösztés (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.20 
Horvát krónika, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.50 Magyar 
gazda, 16.15 Noé barátai, 
16.45 Novum, 17.20 Ízőr-
zők, 17.55 Gasztroangyal, 
18.55 Szerelmes földrajz, 
19.30 Itthon vagy!, 20.00 
Budavári Palotakoncert, 
21.35 Ridikül, 22.35 Élet-
művész

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.), 23.40 Autószalon, 
0.05 Keresztapa (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.30 
Kerékpártúrák, 14.25 A 
diagnózis, 15.20 Magyar 
magazin, 15.55 Röplab-
da, 17.55 Kézilabda, 18.30 
Esti mese, 19.55 Röplabda, 
22.25 Mozi, 23.20 Feszti-
válpercek

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.00 Családi t itkok, 13.00 
A mentalista (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi t itkok, 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
10.50 Rendőrök akcióban, 
12.30 Topsztár, 13.00 Csa-
ládvédők, 14.00 A tárgya-
lóterem, 15.55 Igaz történe-
tek, 17.50 A tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Szórakoztató műsor, 
22.00 Jelszó, 22.55 Kor-
rupt zsaruk (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 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 (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Madárka (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Bezár a bazár!, 
20.45 A bank, 22.10 Pénzt, 
vagy éveket!, 23.25 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Szulej-
mán (török), 14.15 Megtör-
ve (török), 15.25 Nyerő pá-
ros, 16.50 A szeretet útján 
(török), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.55 Megtör-
ve (török), 21.00 Barátok 
közt, 21.45 A mi kis falunk 
(magyar), 0.20 A zöld íjász 
(amer.)

RTL II
12.00 A konyhafőnök junior, 
13.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.55 A gyanú árnyé-
kában, 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 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.20 Frakk, a macskák 
réme, 11.50 Kérem a követ-
kezőt!, 13.25 Mamamackók, 
13.40 Manó Benő, 14.45 
Lülü, a teknőc, 17.25 Cili 
seriff és a vadnyugat, 18.10 
Szófia hercegnő, 19.50 Trak-
tor Tom, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Kiberma, 
21.25 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 23.25 Ku-
lisszák mögött, 0.25 Alpesi 
nyomozók (olasz)

Duna tv
12.40 Titkok a konyhá-
ból, 13.15 Az erdő hangja, 
14.10 Végtelen szerelem 
(török), 15.00 Hat nővér 
(spanyol), 16.00 Rex fel-
ügyelő (olasz), 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Alpesi 
őrjárat (olasz), 20.35 Ba-
gi-Nacsa Orfeuma, 21.35 
Kincseim (francia), 23.10 
Csempészek (magyar)

Duna World
11.35 Rejtélyes égitest (ma-
gyar), 14.20 Család-barát, 
15.55 Kék bolygó, 16.20 
Opera Café, 16.50 Magyar 
krónika, 17.25 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Itthon vagy!, 20.00 Szenes 
Iván ír ta, 21.35 Ridikül, 
22.35 Életművész

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Or vosok 
( lengyel), 16.25 Csodála-
tos ker tek , 16.55 Brown 
atya (angol), 17.45 A 
párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.40 Tata-
rozás akadályok kal (né-
met), 23.10 Az élet örö-
mei, 23.40 Talkshow

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.30 Doku-
mentumfilm, 15.20 Roma 
magazin, 17.25 A család, 
18.00 Elveszett világok, 
19.50 Híradó, 20.10 Anton 
Srholec, 22.25 Rendőrség, 
22.40 A holnap világa

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 14.55 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Jó tud-
ni!, 22.45 Családi törté-
netek, 23.40 A mentalista 
(amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.50 Topsztár, 13.20 
Családi történetek, 14.50 
Tárgyalóterem, 15.55 Igaz 
történetek, 17.00 Híradó, 
17.50 A tárgyalóterem, 
19.00 K r imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Elő az igazság-
gal, 23.30 Inkognitó

PÉNTEK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 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 (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Szerelmem, Ramón (mexi-
kói), 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, 12.00 Kö-
lyökkalauz, 12.35 Anyák 
gyöngye (amer.), 13.05 
Szulejmán (török), 14.15 
Megtörve (török), 15.25 
Nyerő páros, 16.50 A sze-
retet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
19.55 Megtörve (török), 
21.00 Barátok közt, 21.45 
Isten belájkolt (amer.), 0.10 
A zöld íjász (amer.)

RTL II
12.00 A konyhafőnök junior, 
13.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 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 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.20 Frakk, a macskák réme, 
12.40 Samy és barátai, 13.40 
Manó Benő, 15.25 Moncsi-
csik, 17.25 Cili seriff és a 
vadnyugat, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Petőfi Pódium, 
21.25 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 23.25 Akvá-
rium, 0.25 Alpesi nyomozók 
(olasz)

Duna tv
12.50 Titkok a konyhából, 
13.20 A vulkán, ami megvál-
toztatta a világot, 14.20 Vég-
telen szerelem (török), 15.10 
Hat nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (osztrák), 17.05 Ri-
dikül, 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Alpesi őrjárat 
(olasz), 20.30 Én, Daniel Blake 
(angol), 22.15 A legyőzhetet-
len (amer.)

Duna World
11.35 Az összeesküvés 
(magyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.20 Család-barát, 
15.55 Kárpát expressz, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gaszt-
roangyal, 18.55 Szerel-
mes földrajz, 19.25 Itthon 
vagy!, 21.35 Ridikül, 22.35 
Életművész

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Or vosok 
( lengyel), 16.25 Csodála-
tos ker tek , 16.55 Brown 
atya (angol), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Cas-
sovia caf fé, 21.30 Út ta-
lan utakon, 22.05 Fargo 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.25 
Művészetek, 15.20 Szemtől 
szemben, 15.45 Nemzetisé-
gi hírek, 18.30 Mesék, 19.50 
Hírek, 20.10 A család, 20.40 
Dokumentumfilmek, 22.05 
Elfogultak (olasz)

Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 Jószom-
szédi viszonyok, 11.55 Családi 
történetek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 16.00 Családi történe-
tek, 17.25 Reflex, 17.55 Apu-
kák, 19.00 Híradó, 20.30 A 
megállíthatatlan (amer.), 22.35 
Sniper 4. (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
13.00 Topsztár, 13.35 Szuper-
mama, 14.50 Tárgyalóterem, 
15.55 Igaz történetek, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Az 
elveszett lány (amer.), 23.50 A 
biztonság záloga (német)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Június sok dologgal jár kertjeinkben

h um o r - c s o k o r

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

Májusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk júniusi, utolsó számában közöljük!

Áprilisban közölt keresztrejtvényeink megfejtései:

Ha eddig nem tettük volna, 
akkor most vessünk sarkan-
tyúkát. Virágzáskor díszíti a 
kertet, ezen kívül javítja a ta-
laj minőségét. Vethető a fák 
koronája alá vagy a gyümölcs-
termő bokrok közé, esetleg a 
komposzthalmokra is. Kiváló 
csalogató növény, a levéltetvek 
irányítására, gyors észlelésére.  
A zöldséges sorokat nézzük át, 
és a még sűrűn maradt részeket 
ritkítsuk ki. Az első leszedett és 
üresen maradt sorokat (hóna-
pos retek stb.) gyomtalanítsuk, 
újra vessük be, a sorközöket 
takarjuk (lekaszált fűvel). Ha 
a terület hasznosítását később-
re terveztük, akkor is vessünk 
bele mustárt, vagy csillagfür-
töt, amit később fél ásónyom-
nyi mélyre az új ültetés vagy 
vetés előtt beáshatunk.
Június hónapban fokozottan je-
lentkezik a tápanyaghiány. 
A fák alultápláltsága házi-
kertben is előfordul. Tünetei 
a rövid hajtások, a kisméretű 
levelek, a gyenge virág- és 
termésberakódás. A legtöbb 
tápanyag hiánytünet általában 
nem a hiányzó, hanem a túl-
súlyban lévő tápelemeknek 
köszönhető, s az egyoldalú 
műtrágyázás következtében 
alakul ki. Ez annak a tévhit-
nek tudható be, hogy sokan 
összekeverik egymással a tel-
jes körű tápanyagellátás és a 
szervestrágyázás fogalmát. 
Sokan azt hiszik, hogy a gyep-
nek alkalmas műtrágyák vagy 
a keserűsó a fák tápanyagigé-
nyét is kielégíti. Ez azonban 
tévedés, hiszen ezek közül 
egyik sem tartalmazza az ösz-
szes szükséges tápelemet. A 
gyümölcstermő növényeknek 
káliumtúlsúlyos, kiegyenlített, 
minden makro- és mikroele-
met tartalmazó tápanyagel-

látásra van szükségük. A vas 
vagy a mangán kijuttatása 
ugyanolyan fontos, mint a 
káliumé, csakhogy ez utóbbit 
sokkal nagyobb mennyiség-
ben veszik fel a növények. A 
növekedés a hiányzó elem kö-
vetkeztében leáll, és a többi, 
túlsúlyban lévő tápelemet a 
növény már nem tudja haszno-
sítani. A felesleges tápanyagok 
azután a talajvízbe mosódnak 
és szennyezik környezetünket. 
Sokszor a meszes vagy túl sa-
vanyú talajok az okai a hiány-
tüneteknek, mivel a kedvezőt-
len pH-érték akadályozza az 
egyes elemek felvételét.
A fák és cserjék a felesleges 
gyümölcseiket általában jú-
niusban ledobják, de ez lehet 
aszály vagy vírusfertőzés kö-
vetkezmé-
nye is, pél-
dául egyes 
s z i l v a f a j -
tákon. El-
lenőrizzük 
folyamato-
san a gyü-
mölcsfákat, 
folytassuk a 
gyümölcs-
ritkítást.
A gyümölcs termő növé nyek 
káliumtúlsúlyos trágyázást igé-
nyelnek. A fáknak és cserjék-
nek két adagban, márciusban 
és júniusban ajánlatos adni. 
Szerves trágya kijuttatása-
kor feltétlenül ügyeljünk arra, 
hogy az általában hiányzó ele-
meket (a káliumot és a nyom-
elemeket) ásványi trágyákkal 
pótoljuk.
A burgonya leggyakoribb beteg-
sége a burgonyavész (Phytoph-
tora infestans), amely a növényt 
nedves, meleg időjárásban tá-
madja meg. Azok a tövek, ame-
lyek túl sok nitrogéntartalmú 

trágyát kaptak, kevésbé ellenál-
lók e betegséggel szemben. Júni-
ustól a leveleken előbb vizenyős 
sárgászöldes, később pedig bar-
nás foltok alakulnak ki, amelyek 
befelé terjeszkednek, a levél 
kocsánya felé. Olykor az egész 
növényt megtámadják. Ugyan-
akkor a gumókan barnásszürke 
foltok jelennek meg, amelyek 
egyre mélyülnek. Ennek egyik 
megelőzési módszere, hogy 
csak módjával használunk nit-
rogénes trágyát, és rendszeresen 
feltöltögetjük a növényt. Fontos, 
hogy a leveleket ne locsoljuk 
meg, hanem csupán a vetőárok-
ba juttassunk vizet. Fertőzésve-
szélykor segítségünkre lehet az 
időben végzett többszöri perme-
tezés réztartalmú szerrel vagy 
szerves készítménnyel.

Paradicsom 
s z e p t ó r i á s 
foltossága is 
megjelenhet. 
A paradi-
csom mellett 
rendszertele-
nül a burgo-
nyát, a tojás-
gyümölcsöt 
és bizonyos 

burgonyaféle gyomnövényeket 
is megtámadja. A kórokozó a fer-
tőzött növényi maradványokon 
telel át, ahol hosszú ideig élet-
képes marad. Bizonyos gyom-
növényeken (pl. a beléndeken) 
is áttelelhet. A tenyészidőben 
a betegség spórákkal terjed, az 
eső vagy az öntözővíz, a szél, a 
rovarok vagy a szerszámok köz-
reműködésével. A betegségnek 
kedvez a hűvösebb, szárazabb 
időjárás. A terjedéséhez szükség 
van időnként a levegő magas 
páratartalmára (legjobb az esős 
idő) és magasabb hőmérsékleté-
re (25 oC fölött) is.
 –OS–

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

Egy férfit az anyósa leküld a boltba zöldségért, de a lelkére köti, hogy 
csakis szép, tiszta, vegyszermentes terméket vegyen. A férfi bemegy egy 
bio-boltba, és elkezd a zöldségek között válogatni. Amikor odamegy hozzá 
az eladó, megkérdi tőle:
– Ugye, ezeken a zöldségeken nincsenek mérgező vegyszerek? Az anyó-
somnak viszem őket.
– Nincsenek uram, azokat sajnos magának kell ráraknia … 

– És mondja doktor úr, ha már olyan drága ez a hajnövesztő kúra, legalább 
használ?
– Hogyne használna – mondja a doktor. A kúra végére olyan hosszú haja lesz, 
hogy amikor megkapja a számlámat, már nyugodtan tépheti.

A székely parasztbácsi befog a szekérbe, készül a szomszéd faluba rokonlá-
togatóba. A felesége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd rimánkodni:
– Édes uram, hadd menjek már veled én is!
– Nem lehet, asszony!
– Légy szíves, ne hagyj itthon egyedül! Elleszek én hátul a saroglyán is.
A parasztbácsi azonban nem enged, egyedül vág neki az útnak. Útközben ki-
tör a vihar, és egy villám belecsap hátul a saroglyába. A székely hátrafordul, 
és így morfondírozik:
– Ej, pedig de szépen kérte …

Játszótéren

Burgonyavész – Phytophtora infestans

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Lendülete megsokszoro-
zódik ezen a héten. Mindenkihez van egy kedves szava és még 
szerettei sem ismernek önre. Jól áll önnek ez az új szerep, csak 
vigyázzon, hogy következetes legyen. Találja meg magában azokat 
a forrásokat, amelyek ellátják a szükséges belső energiával.
HALAK (február 21. – március 20.) Csak a maga feje után akar 
most menni. Valószínűleg ingerültebb és türelmetlenebb is a szo-
kásosnál. Ha nem hallgat másokra, elhamarkodottan cselekedhet, 
ami egyébként nem jellemző önre. Élje meg mindenféle rossz ér-
zés nélkül ezt az énjét is és tartsa meg belőle mindazt, ami hasznos.
KOS (március 21. – április 20.) Egy nagy lépés még nem azt je-
lenti, hogy az utat is bejárta, de az mindenképpen dicséretre méltó, 
hogy eldöntötte és megcselekedte. Fontos, hogy szíve szerint cse-
lekedjen és észrevegye, mi az, ami valóban jó önnek, amit szeret, 
és mi az, amit csak megfelelési vágyból tűr meg az életében.
BIKA (április 21. – május 20.) Mozgalmassá válik az élete ezek-
ben a napokban, ráadásul a szerencse is ön mellé áll. Most jön 
az az időszak, amikor a legnagyobb mélypontról is könnyedén 
a csúcsra törhet és ebben a véletlen szerencsének is része lesz. A 
hirtelen nyert energiát fektesse bele a munkába, mert olyan fel-
adat kerül ön elé, ami teljes ember kíván.

IKREK (május 21. – június 21.) Meg kell küzdenie az igazáért, 
amit most nem bán, mert mohó, elemi életerő munkál önben és 
ez túlsegíti minden nehézségen. Az önérvényesítés sokkal látvá-
nyosabb sikerekhez vezet, mint az áldozatvállalás, de önnek kell 
tudnia, vajon melyikben érzi magát jobban.
RÁK (június 22. – július 22.) Valami nagy belső feszültség tartja 
izgalomban. Olyan mintha meg kellene tennie egy fontos lépést, 
tudná is, hogy ez a helyes, régi félelmei és eddigi élete mintái 
azonban benne tartják a változatlanban. Merjen lépni, mégpedig 
aggodalom nélkül. Jól érzi, itt az ideje a változásnak!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Találkozik egy régi 
szerelmével, és annyi mindent szeretne megosztani vele, hogy 
hirtelen nem találja hozzá a szavakat. Talán nem is kellene eről-
tetnie, hogy mindent elmeséljen. Sokszor többet elmond egy 
összemosolygás vagy egy ölelés, de mindenképpen fejezze ki 
érzéseit!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Bár magabiztosnak tűnik, 
ön előszeretettel választ olyan partnert maga mellé, aki mellett 
erősödik az önbizalma. Szüksége van egy erős személyiségre, aki-
re támaszkodhat, ám őt is folyamatosan irányítani próbálja, ahogy 
a környezetében mindenkit, bár nagyon finom módszerekkel.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Elegendő energiával 
rendelkezik a kemény és szorgalmas munkához, de csak olyan 
feladatokra vállalkozzon, amelyhez személyesen és érzelmileg is 
kötődni tud. Próbálja megkeresni mindenben a mélyebb, belső 
értékeket. Szinte minden sikerülhet, bármibe is kezdene.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Jó erőben kell lennie 
mind fizikailag, mind szellemileg. Nagy feladatok várnak önre, me-
lyekhez minden energiájára szüksége lesz. Kizárólag a munkára kon-
centrál, ami megviseli családját. Beszélgessen a környezetében élők-
kel, mert az állandó „agyalás” egy idő után nem vezet eredményre.
NYILAS (november 23. – december 21.) Nem képes ezen a héten 
engedelmesen járomba hajtani a fejét és csinálni, amit mondanak 
önnek. Nagy tetteket vinne végbe, s ehelyett jelentéktelen, értel-
metlen dolgokkal kell bíbelődnie, amit érthető módon nehezen vi-
sel. Találjon rá módot, hogy olyasmit tegyen, amire igazán büszke.
BAK (december 22. – január 20.) Használja ki, hogy tele van 
energiával és próbálja előmozdítani titkos terveinek megvalósítá-
sát. Segítők jelentkezhetnek útközben, amit szintén nem szabad 
figyelmen kívül hagynia. Fordítson gondot arra, hogy lelkileg is 
kipihenje magát. Ha megfelelő lelki állapotban fogadja a nehéz 
feladatokat, megbirkózik velük.

1. – Magának voltaképpen mi a baja a széljárással?
2. – A rossz híreket mindig mosolyogva jelentik be.
3. – Főnök, mit is nyitunk meg valójában?
4. – Ez a legjobb műsor. Se politika, se celebek.
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

*  Lakásfelújítás
*  Te l . :  0 9 4 8  6 2 2  0 5 1  *

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

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

* Sírkövek vésése és festése. 
Tel.: 0908 753 072. 

* Eladók 7-hetes Dominant 
tojójércék (3,70 euró/db). 
Tel.: 0918 303 580, 0950 760 
760. 

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Autóbiztosítás?

A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk furgonra – 3,5 tonnáig.

Tel.: 0908 555 600.

ÁTKÖLTÖZTÜNK!

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

 

Energetické certifikáty  
– energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815
email: pvendegh@gmail. com



NŐI LABDARÚGÁS
KFC Komárom – FC Ligetfalu 4:3 (2:3)
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LABDARÚGÁS

TEREMKERÉKPÁR

KAJAK – KENU – A komáromi evezősök továbbra is az élvonalban

BIRKÓZÁS

IV. liga, 28. forduló
Gúta – Marcelháza 1:0 (0:0) 
Hatalmas küzdelemben Pavlík 50. 
percben lőtt góljával a gútai csapat 
letaszította listavezetői posztjáról 
Marcelházát. * Ímely – Illésháza 
3:0 (1:0) Góllövők: Straňák (11. 
p), Oršolík (75. és 90. p).

V. liga, 28. forduló
Ógyalla – Ekel 1:0 (1:0) Not-
hart (44.) * Nagykeszi – Zsitva-
besenyő 10:0 (6:0) Góllövők: 
Turza (13., 32., 89.), Inczédi 
(17., 44.), Tóth (34., 62.), Cson-
ka (39.), Poliscsuk (77., 83.) 
* Perbete – Bánluzsány 2:1 
(1:0) Lakatos és Gašparík * 
Hetény – Léva 7:0 (5:0) Gól-

lövők: Vörös 2, Blaho 2, Mari-
kovec, Németh, Sebők * Szalka 
– Naszvad 3:2 (2:0) Góllövők: 
Kalmár és Magyar.

VI. liga, MEVA 28. forduló
Pat – Csicsó 3:1 (1:1) Góllövők: 
Szakál (34. p), Kovacsic (63. 
p), Czúth (66. p), illetve Fábik 
(23. p) * Búcs – Bátorkeszi 3:3 
(1:1) Góllövők: Sánta (28. és 76. 
p), Simon (57.p), illetve Gáspár 
(10. és 88. p), Száraz (90. p) * 
Újgyalla – Dunaradvány/Mar-
celháza B 1:1 (0:1) Góllövők: 
Denić (82. p), illetve Varga (6. 
p) * Dunamocs – Izsa 2:8 (2:0) 
Góllövők: Nagy, Tóth, illetve 
Smolka (4), Simon (2), Hegedűs 

és Pásztor * Szilos – Örsújfalu 
9:1 (6:1) Góllövők: Géč (16, 
17, 33, 38 p), Pivoda (11., 38 p), 
Töltési (66. p), Sýkora (69.p), 
Kosztolányi (70), illetve Csatlós 
(30) * Csallóközaranyos – If-
júságfalva 11:0 (4:0) góllövők: 
Lelkes (5), Olajos S. (2), Hencz, 
Gőgh, Berecz, Lami * Bajcs – 
Vágfüzes/Kava 6:2 (1:0) Gól-
lövők: Szabó J. 2, Szabó N. 2, 
Nagy, Kolompár, illetve Maťko 
* Keszegfalva – Nemesócsa 6:2 
(3:1) Góllövők: Árvai 2, Traj-
csik, Hupian, Szabó, Szüllő, il-
letve Horváth, Csizmadia.

 VII. liga, 23. forduló
Bogya/Gellér – Bogyarét 3:0.

Május 25-én Dunaszerdahelyen rendeztek meg azt a nagyszabású VIII. Csallóközi Kupa nem-
zetközi birkózótornát, amelyen 5 ország több mint 200 versenyzője lépett szőnyegre. A Komá-
romi járást a gútai klubon kívül a bátorkeszi és marcelházai birkózók képviselték.

A kedvezőtlen időjárás miatt Pőstyén helyett a Zemník-i tavon kellett megrendezi a 23. Nemzetközi Regattát a junior és 23 éves 
korig korcsoportok evezősei számára. A versenyen 16 ország legjobb kajak-kenusai mérték össze felkészültségüket 500 és 1000 
m-es távon. A komáromi versenyzők 5 aranyérmet, hét ezüstöt, három bronzérmet „lapátoltak” össze úgy, hogy négy negyedik, hét 
ötödik, két hetedik és egy kilencedik, pontszerző helyezést értek el.

Egyéni eredmények:
500 m-es táv: K2 kadétlányok 
Bugár Réka – Sidová Bianka 
1. helyezés * K4 kadétlányok 
Bugár Réka – Sidová Bianka – 
Rusová Dominika – Holá Nina 
2. helyezés * K2 kadétok Sch-
rimpel Peter – Cagáň Samuel 
4. helyezés * K4 kadétok Sch-
rimpel Peter – Jurčo Branis-
lav – Kobyda Ondrej – Zrutta 
Michal 5. helyezés * C1 kadé-
tok Léránt Lucas 2. helyezés 
… Ott Jakab 9. helyezés * C2 
kadétok Léránt Lucas – Szo-
bolowszky Michal 1. helyezés, 
… Ott Jakab – Farkas Márk 
Andás 5. helyezés * C4 ka-
détok Léránt Lucas – Szobo-
lowszky Michal – Stolárik Pe-
ter – Psotný Adam 1.helyezés 
* K1 juniorok Ujvári Marko 7. 

helyezés * K2 juniorok Ujvári 
Marko – Tóth Alex 1. helye-
zés, …Meszlényi Márk – Iliaš 
Martin 5. helyezés * K4 junio-
rok Ujvári Marko – Meszlényi 
Márk – Németh Richard – Pos-
píšil Michal 3. helyezés * C1 

juniorok Léránt Peter Chris-
topher 7. helyezés * C2 juni-
orok Léránt Peter Christopher 
– Strýček Eduard 2.helyezés * 
C4 juniorok Léránt Peter Ch-
ristopher – Strýček Eduard – 
Kizek Peter – Mazánik Andrej 

2. helyezés * C1 juniorlányok 
Ikréniová Viktória 4. helyezett 
* C2 juniorlányok Ikréniová 
Viktoria – Moravčíková Silvia 
3. helyezett * C4 juniorlányok 
Ikréniová Viktoria – Moravčí-
ková Silvia – Balážová Tamara 

– Hamrózyová Vanesa 2. he-
lyezett * K1 nők Grolmusová 
Bibiána 2. helyezés
1000 m-es táv: K1 juniorok 
Ujvári Marko 5. helyezés 
* C1 juniorok Léránt Peter 
Christopher 5. helyezett * C1 
kadétok Léránt Lucas 5. he-
lyezett * C1 juniorlányok Ik-
réniová Viktória 5. helyezett * 
K1 nők Grolmusová Bibiána 
2. helyezett * C2 juniorok 
Léránt Peter Christopher – 
Strýček Eduard 4. helyezett * 
K2 juniorok Ujvári Marko – 
Rybanský Daniel 4. helyezés, 
Meszlényi Márk – Iliaš Martin 
5. hely * C2 kadétok Léránt 
Lucas – Szobolovszky Michal 
2. helyezés * K2 kadétlányok 
Bugár Réka – Sidová Bianka 
1. helyezés.

Gúta versenyzőinek két érmet 
sikerült szerezniük. Az ifjabb 
diákok korosztályának 37 kg-
os súlycsoportjában Lakatos 

Patrik bizonyította, hogy nem 
véletlenül lett országos bajnok, 
valamennyi hazai versenyző-
társát megelőzve ezüstérmet 

szerzett, míg Dinkó Branislav 
az idősebb diákok korcsoportja 
48 kg súlycsoportjában bronz-
érmes lett.  –gmisi–

Gútán hagyománnyá vált, hogy évente egy 
alkalommal az alapiskolák tanulói szőnyeg-
re lépnek, hogy a szigorú feltételek és sza-
bályok betartásával iskolák közötti birkó-
zóversenyen vegyenek részt. Gőgh Mihály, 
a birkózószakosztály elnöke nem titkolta, 
hogy a verseny egyik célja az, hogy a tehet-
séges tanulók közül kiválasszák azokat, akik 
alkalmasak a sportág versenyszerű űzésére. 
Idén a dobogó legmagasabb fokára. A ver-
seny első helyezését az egyházi iskola nyerte 
el, második a Korvin Mátyás AI, harmadik a 
Komenský AI csapata.

A hét végén már az új szabályok voltak érvényben
A labdarúgás nemzetközi szabályalkotó testülete, az IFAB 2019. március 2-i, a skóciai Aberdeenben megrendezett közgyű-
lése számos, a labdarúgás játékszabályait érintő kiegészítést és pontosítást fogadott el, melyek június 1-jétől kerültek be-
vezetésre. Az új szabályok közül három egy kétéves, nemzetközi kísérletet követően került elfogadásra. A listát az MLSZ 
hivatalos oldalán tette közzé és az alábbiakban megosztjuk olvasóinkkal.

A változások a következők:
A sárga és piros lap bevezetése 
a csapatvezetők sportszerűtlen 
viselkedése esetén; a lecserélt 
játékosnak a határolóvonal leg-
közelebbi pontján kell elhagynia 
a játékteret; kirúgás és a védő 
csapat javára, a saját büntetőte-
rületükön belül megítélt szabad-
rúgás esetén, a labda az elrúgás 
pillanatától játékba kerül (meg-
játszható, mielőtt elhagyná a 
büntetőterületet).
A legjelentősebb módosítás talán 
a kezezést érinti, idén nyártól a tá-
madócsapat által elkövetett nem 
szándékos kezezés is bizonyos 
esetekben büntetendő lesz. 
Számos más egyéb módosítás 
mellett változni fog még az is, 
hogy: A támadó játékosoknak 
legalább 1 m távolságot kell tar-
taniuk a „sorfaltól”; a kezdésnél 
a pénzfeldobást nyerő csapat 
választhat, hogy elvégzi-e a 

kezdőrúgást;  büntetőrúgáskor a 
kapusnak a kapuvonalon (nem 
előtte vagy mögötte) kell állnia, 
de a rúgáskor elég csak az egyik 
lábának a kapuvonalon (vagy 

azzal egy vonalban, ha a láb a 
levegőben van) lennie; és egy új 
labdaejtési eljárás is bevezetésre 
kerül (ideértve azokat az esete-
ket, amikor labdaejtéssel kell 

folytatni a játékot, ha a labda el-
találja a játékvezetőt, majd a ka-
puba kerül, ha a labdát birtokló 
csapat megváltozik, vagy ha egy 
ígéretes támadás indul).

Érem Poznanból
Május 23-tól 26-ig rendezték 
meg Poznanban az I. Világku-

pát, amelyről nem hiányozhat-
tak a komáromi evezősök sem. 
Közülük a legátütőbb sikert 
Mariana Petrušová (felvételün-
kön) érte el, aki a K1 500 m-es 
futamban a 19., a K1 1 000 
m-es futamban 4., a K1 5 000 
m-es futamban 3. lett.

A sportév utolsó találkozóján hazai pályán búcsúzhatott a komáromi női csapat. Természe-
tesen mindenki szerette volna kivenni a részét abból, hogy egy látványos és izgalmas mérkő-
zésen búcsúzhasson a 2018/19-es sportévtől.
A Boros Dominika – Both Alexandra, Nagy 
Laura, Balázs Aranka, Ciria Klaudia – Csicsó 
Dóra, Tóközi Tímea, Németh Vivien, Beke 
Réka – Gaál Csenge, Pauer Tünde (cserék: Ha-
tyina Zsófia, Mészáros Adriana, Győri Bianka, 
Czibor Kinga, Pajor Karmen) felállítású csapat 
lelkesen küzdött.
Többnyire mezőnyjáték folyt, a mi oldalunk-
ról sok kihagyott helyzettel, az ellenfél viszont 
szinte minden lehetőségét kihasználta. Így az-
után a vendégek szereztek vezetést, a komáro-
mi lányok pedig futhattak az eredmény után. 
Németh Vivien ugyan egyenlített, de percekkel 
később Pauer Tündének kellett újra behozni 
az eredményt, ami nem tartott sokáig, hiszen a 

ligetfalusi menyecskék a lefújás előtt harmad-
szor is betaláltak a komáromi kapuba. Igaz, a 
nézők és a játékosok is kezezést reklamáltak a 
„sporinál”, aki viszont így is megadta a gólt. A 
második félidő elején Pauer Tünde egyenlített, 
majd az 55. percben egy jogosan megítélt bün-
tetőből beállította a végeredményt.
A komáromi lányok helyezése a táblázaton 
nem változott, az 5. helyen végzett a csapat, 
ami egy újonctól szép eredmény. Szeretnénk 
megköszönni minden egyes szurkolónak, aki 
meccsről meccsre biztatta a csapatot és bízunk 
abban, hogy az új idényben még többen szur-
kolnak lányainknak.

Hajabács Gábor

Komárom II. ligás
női focicsapata

Dobogósok lettek a gútai lányok Franciaországban!
Három ponttal maradt le a gútai teremkerékpár-csapat az 
ezüstéremtől a a franciaországi Blaesheimben megrendezett 
Művészi Kerékpár Junior Európa Bajnokságon.
Hajdú Andrea tanár neveltjei Eu-
rópa tíz országának kerekesei, 
Mihalics Panna Rebeka, Domin 
Henriett, Kulich Eszter és Domin 
Anasztázia összeállítású junior né-
gyese szép gyakorlattal mutatko-
zott be a zsűri előtt, amely 158,78 
ponttal jutalmazta a látottakat. Az 
aranyérmet a svájci négyes sze-
rezte meg, míg a német együttes 
ezüstérmes lett.
 A Kulich-Rákócza páros az ötödik 
helyet szerezte meg. Egyéniben 
Rákócza Dóra az összesített lista 
tizenötödik, míg Žibrita Natália a 
tizenhetedik helyen áll.

Ezüstérmes kajak-négyes
Lapzárta után kaptuk az örömteli hírt, hogy a németorszá-
gi Duisburgban megrendezett Világkupán a Samuel Baláž, 
Erik Vlček, Csaba Zalka, Gábor Jakubík összeállítású szlo-
vák K4-es csapat ezüstérmesként állhatott dobogóra az 500 
m-es távon. Féltávon még ugyan az ötödik helyen álltak, ám 
fantasztikus hajrával feltornázták magukat a második befu-
tó helyére. Az első helyen a német csapat végzett.



ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Dávidová Elena (61 éves), Bukovszká 
Mária (94 éves), Horňáková Emerencia (89 éves), 
Skoková Vlasta (77 éves), Greškovič Roman (66 
éves), Kraslan Ľudovít (68 éves), Csepregi Michal 
(96 éves), Komjáthyová Gabriela (76 éves), a gútai 
Tóth János (72 éves), Bobek Václav (60 éves), Szabó 
Anna (94 éves), az ekeli Forgács Mihály (79 éves), 
Kiss Mária (71 éves), zsemlékesi Németh Tibor (63 
éves), valamint a nemesócsai Szép Ilona (81 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az ógyallai 
Lakatos Jessica, a kéméndi Fótyi Vil-
lő Ágnes, a csicsói Győri Dorina, a 
kamocsai Jóba Dominika, a komáromi 
Halmová Simona és Hlavačková Sofia, a ba-
gotai OstruŽlíková Nina, a naszvadi Lebó Samuel, 
a szilosi Babiš Matúš, a kavai Hrabovsky Viktor, a 
lándori Lévai Péter és a marcelházai Csóková Pet-
ra Miriam.
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A Dunatáj receptkönyvéből

Cigánypecsenyés
langalló

Hozzávalók / 4 adag:
Tészta:
50 dkg liszt
1 tk. só
1 csomag szárított élesztő 
(7g)
langyos víz
2 ek olvasztott zsír vagy 
olaj
Feltét:
4-5 szelet sülthús pl. tarja
1 fej hagyma
2-3 gerezd fokhagyma
1 kis pohár tejföl
kevés só

füstölt szalonna ízlés szerint
sajt
kevés pirospaprika
tojás (igény szerint)

Hozzávalók:
A sajttortához
15 db Oreo (kakós) keksz 
(150 g)
7 dkg margarin
40 dkg mascarpone
2 dl habtejszín
1 csomag vaníliás cukor
10 dkg nádcukor
1 teáskanál citromlé
Díszítéshez
10 db Oreo keksz

Sajttorta sütés nélkül

Elkészítése:

Árnyékolástechnika és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

A kekszeket tegyük zacskóba (a biztonság kedvéért érdemes 
dupla zacskóval dolgozni), és klopfolóval zúzzuk morzsává. A 
kicsit nagyobb darabokat félretettem, a díszítésnél jól jött.
Dolgozzuk össze a kekszmorzsát a margarinnal, majd határozott 
mozdulatokkal nyomkodjuk a tortaforma aljába. Érdemes körbe 
kicsit felfuttatni, jól mutat a kekszes perem. Tegyük a hűtőbe, 
amíg elkészítjük a krémet.
A mascarponét keverjük habosra a cukrokkal és a citromlével.
Verjük fel a tejszínhabot, keverjük óvatosan a mascarponéhoz. 
Merjük a tészta közepére, majd simítsuk körbe, hogy minden-
hova jusson.
Szórjuk meg a megmaradt, nagyobb Oreo-darabokkal.
Lefedve rakjuk 3-4 órára hűtőbe, de még jobb, ha egész éjszakát 
hagyjuk állni.
Díszítéshez:
Vágjuk félbe a kekszeket, majd pakoljuk körbe, egymás mellé 
úgy, hogy a talpa a tortán legyen, így szépen meg is puhul a 
krémtől. Középre tegyünk fektetve egy teljes kekszet, és szór-
junk körbe még morzsákat, ha maradt.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a madari Márton Tibor és a ko-
máromi Martinčeková Irena, a komáromi Balázs 
Róbert és Szilárd Ágnes, a perbetei Užák Teofil és 
a komáromi Lászlóová Silvia, a komáromi Tehel 
Juraj mérnök és Kmetyová Rebeka mérnök
Gútán: a nagygútai Tóth Richárd és Baginová 
Vanda mérnök.
Szentpéteren: a komáromi Kósa Tamás és Máriási 
Réka.

június  8-án Medárd
június  9-én Félix
június 10-én Margit, Margaréta
június 11-én Barnabás
június 12-én Villő
június 13-án Antal, Anett
június 14-én Vazul 

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

Elkészítése:
A lisztet tálba szitáljuk hozzáadjuk a sót, az élesztőt, és annyi 
vizet, hogy könnyen gyúrható tésztát kapjunk.
Meglocsoljuk a zsírral, hólyagosra dagasztjuk, és letakarva lan-
gyos helyen a duplájára kelesztjük. Ha megkelt, lisztezett desz-
kán a tepsink méretéhez nyújtjuk. Kerek formára is nyújthatjuk, 
igazíthatjuk, eltérve a hagyományos változattól.
Kerek formában 2 db lesz. Ezután letakarva újra kelesztjük.
A tejfölt tálba tesszük, jöhet egy kevés só, belevágjuk a hagymát 
és a fokhagymát.
Lekenjük vele a tésztát úgy, hogy egy keveset hagyjunk a tejföl-
ből, rávagdossuk a húst és a szalonnát, a maradék tejfölt kanál-
lal rápottyantgatjuk, ráreszeljük vagy daraboljuk a sajtot, attól 
függően, ki milyen fajtát tesz rá. Megszórjuk pirospaprikával és 
ütünk rá egy vagy több tojást. Olajozott vagy sütőpapírral bélelt 
tepsiben és előmelegített sütőben, kb. 175 oC-on készre sütjük.
Ha a sajt ráolvadt és a tojás is elveszíti nyers színét, akkor a 
langallónk is elkészült!

Mesterszakácsot
keresünk

részmunkaidőre,
oktatásra. 

Tel.: 0905 287 156

G Y Á S Z J E L E N T É S

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

Tel.: 0907 789 807

Eladó:
halászcsónak motorral 
* villanysütő * régebbi 
ebédlőfal * versenyke-
rékpár * túrakerékpár * 
gyermekkerékpár és ön-

tözőpumpa. 
Ár megyegyezés szerint!
Tel.: 035/7773 084

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50. – eurótól,  
betűaranyozás 0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

Apl iko+
Komárom, Munka utca 25. * Tel.: 7704 310 

www. aplicoplus. sk

A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön  
a szakembereknél:

Ne feledje: Július 1-jétől a kisvállalkozók  
számára is kötelező az internetes kassza! Lakás, ház, berendezés,

biztosítása
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Szívünkben kitörölhetetlen,
mély fájdalommal értesítjük

a rokonokat, ismerősöket
a volt munkatársakat és a jó barátokat,
hogy a drága férj, édesapa és nagyapa,

Tóth János
(Gúta)

életének 72. évében,
türelemmel viselt szenvedés után

eltávozott családja köréből.
Szerettünktől június 7-én, 15 órakor

veszünk végső búcsút a gútai városi temetőben.
A gyászoló család 

Eladó Peugeot 206, 1,9 dízel, gy. év: 2004, STK + EK 2020. 
októberig. Tel.: 0905 905 122.


