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A nyomozókat meglepte Marček
vallomása a gyilkosságról

Összetartozás napja 2019
A Duna jobb- és baloldalán elterülő két félvárosban a Te Ügyed Kör
Polgári Társulás, valamint az Endresz Csoport Egyesület már évek óta
együtt szervezi június 4-én, a gyászos trianoni emléknapon a Nemzeti
Összetartozás Napját. Az ünnepi megemlékezés istentisztelettel kezdődött az észak-komáromi református templomban, igét hirdetett Fazekas
Zsuzsanna tiszteletes asszony.
Az ünnepség a templommal szem- Az észak- komáromi megemlékeben, a református egyházközösség zés a Szózat hangjaival zárult. Ezkertjében, a trianoni emlékműnél után került sor a Kárpát-medencéfolytatódott, ahol Feszty Zsolt kö- ben egyedülálló megemlékezésre,
szöntötte a több száz fős tömeget, amikor is a két ország egy városa
majd dr. Pordány László, korábbi a diktátum 99. évfordulóján 99 égő
magyar nagykövet szólt a résztve- fáklyával vonult végig Komárom
vőkhöz. Beszéde elején rámutatott belvárosán, a Jókai utcán, a Klapa komáromi trianoni emlékmű pél- ka téren, a Nádor utcán, a trianoni
daértékűségére, majd mindvégig a határon, át a Duna hídján, Délnemzettudat erősítését szorgalmazva Komáromba. Dél-Komáromban a
egy anyaországból hozott követ he- megemlékezés az összetartozást jellyezett el az emlékoszlopnál.
képező Turul emlékmű közelségé
ben történt, ahol az ezer főnyi
tömeg zúgva énekelte nemzeti
imádságunkat, a Himnuszt.

Orosz volt
a megrendelő?

Továbbra is zavarosnak tűnik a Kuciak-gyilkosság, és
a bűncselekmény elkövetésének módja. Mint arról már
hírt adtunk a Nagymácsédon végrehajtott helyszíni
szemle egy sor ellentmondást fedett fel.
Valójában a rendőrség ápri- maznak. Elsősorban a vallolistól azt vizsgálja, hogy Mi- másban és a helyszíni szemle
roslav Marček – aki a kihall- jegyzőkönyvében nem egyegatása során beismerte – lőtte zik a leadott lövések száma,
le Ján Kuciakot és Martina nem egyezik a Marček fegyKušnírovát. Részletes vallo- veréből származó töltényhümása és a már korábban fel- velyek száma, illetve a holttárt tények alapján igazoltnak testek helye sem.
látszik, hogy unokatestvéré- Marček legutóbb azt vallotta,
vel, Szabó Tamással közösen hogy Andrusko Zoltán bízta őt
mentek Nagymácsédra. Itt meg a gyilkossággal, aki azt
a családi ház melletti „nyári állította, hogy a bérgyilkossákonyhában” várta Miroslav a got orosz megrendelésre kell
megfelelő pillanatot, s amikor végrehajtani. Marček vallomozgást észlelt a házban, be- mását szakértők értékelik.
kopogott a bejárati ajtón.
Arra a kérdésre, hogy miEttől a pillanattól kezdve ért tett beismerő vallomást,
azonban Marček vallomása és Marček így válaszolt: – Véaz első helyszíni vizsgálatok, leményem szerint a családnak
illetve a patológiai jelentések joga van tudnia azt, hogy ki és
számos ellentmondást tartal- miért gyilkolt.

Magyarok, akikről tudnunk kell

Endokrinológiai szakorvosi rendelő
nyílt a komáromi kórházban

Ez a szellemiség keretezte az immár másodízben megrendezett Heuréka – Magyar Tudománytörténeti Vetélkedőt. Azért szükséges ezt külön is kiemelni, mivel a középiskolások részére idén
immár kilencedik évfolyamába érkezett a vetélkedő, aminek sikerén felbuzdulva a megmérettetést az alapiskolások számára is lehetővé tették. Mintegy tizenkét csapat jelentkezett, amelyekből
tíz jelent meg a Gútai Művelődési Központ körtermében. A gyerekek különféle játékos, leleményes és frappáns feladatkörök teljesítésével adhattak számot tudásukról. A Galo Vilmos történész ötletéből megvalósuló megmérettetésen idén a Világjáró magyarok témáját járták körbe a
háromtagú csapatok.
A verseny előtt dr. Kiss László, ezen vetélkedő hiánypótló a mai érte el első helyezést (Takács
orvostudománytörténész a vérát- iskolai versenyek körében. A ta- Péter, Simonics Réka, Zajíc Dáömlesztésről tartott érdekfeszítő valyi első ilyen jellegű megmé- vid Máté összeállításban), akielőadást. A hallgatóság egyebek rettetésen ugyan többen voltak, ket Miskolczi Melinda tanárnő
mellett megtudhatta, hogy a ko- ám az a Nobel-díjas magyarok- készített fel. Második helyen
rai években birkavérrel pótolták ról szólt, ami többeket érdekelt. zárt száz ponttal a házigazda
az emberek vérveszteségét.
Már most gondolkodnak a jövő egyházi alapiskola csapata, (ÁrA mintegy kétórás tudomány- esztendei megmérettetésen is, gyusi Franciska, Szántó Anna
történeti vetélkedő kreatív ami dr. Kiss László tudományos és Žibrita Rebeka), akiknek felfeladatmegoldásokkal tartotta köteteire fog épülni. Értékes készítő tanára Blaškovič Erika
fenn a versenyzők érdeklődé- díjak kerültek kiosztásra, nem- volt. Kilencvennégy ponttal az
sét, a szakzsűri pedig pontszá- csak könyvjutalomban, hanem ekecsi Arany János Alapiskola
mokkal értékelt. Tóth Árpád, a műszaki eszközökkel is gazda- léphetett a képzeletbeli dobogó
házigazda Nagyboldogasszony godtak a versenyen előkelő he- harmadik fokára (Vörös BogEgyházi Iskolaközpont igazga- lyezést elérő csapatok.
lárka, Rózsa Réka és Karika
tóhelyettese, a verseny egyik Százhuszonnégy ponttal a nasz- Alexandra), felkészítő tanáruk
koordinátora
hangsúlyozta, vadi magyar alapiskola csapata Köles Roland volt.

A komáromi járás egyetlen endokrinológiai szakrendelője ez év januárjában zárt be, miután
váratlanul elhunyt Baštrnáková Mária szakorvos. A kezelésre szoruló betegek Dunaszerdahelyre, Érsekújvárba jártak a vizsgálatokra. Erre már nem lesz szükség, mert a komáromi
kórház felújíttott belgyógyászati épületében ezentúl dr. Očkajová Anna és dr. Plauterová Katarína szakorvosok minden pénteken 7 órától 15 óráig várják a betegeket.
Kevesen tudják, hogy az en- elősegítik, vagy éppen gátol- fog, és egy újabb szakorvossal
dokrinológia a belgyógyászat ják. Az ilyen betegségek nem a rendelési órákat is bővíteni
olyan szakterülete, amely a mindig szembetűnőek, ezért tudják.
belső elválasztású mirigyek – rendkívül fontos az endokrinoleginkább a pajzsmirigy, a mel- lógiai vizsgálat. A pácienseket
lékpajzsmirigy, a mellékvese, általában általános belgyóaz agyalapi mirigy, a petefé- gyász, háziorvos vagy nőgyószek, a herék és a hasnyálmi- gyász irányítja endokrinológiai
rigy – működésének élettaná- vizsgálatra.
val, betegségeivel foglalkozik. Igaz, jelenleg a hét egyetlen
Az ezekben termelődő hormo- napján fogadják csak a szaknok a véráramlásba kerülve a orvosok a betegeket, ez azonkülönböző szervek működését ban rövid időn belül változni
A Magyar Közösség Pártja megdöbbenéssel kíséri figyelemmel az erdélyi
úzvölgyi katonai temető körüli fejleményeket.
Ismeretes, hogy korábban több romániai regionális és központi közigazgatási szerv is megállapította, hogy az álLakossági bejelentés alapján az elmúlt napokban rendőrségi
lítólagosan a temetőben nyugvó román
vizsgálat indult a néhány héttel ezelőtt a város kezdeményekatonák emlékére állított kőkereszt elzésére lebontott, életveszélyessé vált épület ügyében, ahonnan
helyezésére törvénysértő módon került
kiteleptették a szociálisan beilleszkedésre képtelen lakosokat.
sor. Az önkényes beavatkozás ráadásul
sérti a Magyarország és Románia köA nem kellő szakértelemmel amelyen az is látszott, ahozött megkötött, erre vonatkozó egyezelvégzett munkákra a JOJ Tv gyan a háztetőn összetörő
ményt is.
felvétele adott bizonyítékot, palalemezekből felszáll a kar
Múlt héten csütörtökön ilyen körülciogén por. Az enviromentális
mények között került sor arra a szérendőrség helyszíni szemléje
gyenteljes eseményre, amely során a
bebizonyította, hogy a bontás
„kőkereszt felavatása” címén egy féután nagy mennyiségű, rákkelkevesztett román nacionalista tömeg
tő eternittörmeléket lehetett
kimutatni.

A Magyar Közösség Pártja határozottan tiltakozik

Elítéljük a barbár tombolást és sürgetjük
a törvényesség érvényesülését
az úzvölgyi katonatemető ügyében

Két vizsgálat is indult
a komáromi romák lakta
épület bontása miatt

széttörte a temető székely kapuját, letaposta a magyar katonák keresztjeit
és letépték a magyar trikolór szalagokat a sírokról. A rend fenntartására kivezényelt csendőrség inkább látszatintézkedésnek ható hozzáállása nem volt
képes megakadályozni a barbár pusztítást, sőt „hivatalosan” nem is észleltek törvénysértő cselekedeteket.
A Magyar Közösség Pártja mélyen elítéli a nyilvánvalóan magyarellenes,
törvény- és kegyeletsértő barbarizmust. Aggasztónak tartjuk, hogy a
súlyos korrupciós ügyei miatt hitelét
veszett, politikailag megroggyant szocialista kormány vezetése alatt a román
hatóságok a figyelmeztetések ellenére
sem voltak képesek vagy hajlandók
megelőzni az úzvölgyi eseményeket. A

fentiek ellenére reménykedünk abban,
hogy a román hatóságok a törvényesség útját választva végül képesek lesznek felelősségre vonni az elkövetőket,
az úzvölgyi temető ügyében pedig érvényt szereznek a hatályos jognak.
Kiállunk a romániai magyarság és az
RMDSZ mellett, akik nem engedik
megfélemlíteni közösségüket.
Az MKP sajtóosztálya
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Piros pünkösd napján ropták Gútán a táncot

Nehéz néhány gondolatban összefoglalni mindazt, ami a múlt héten vasárnap Gútán történt. Tudni kell, hogy a városnak valójában nincs népviselete, nincs eredeti nótája, közel két évszázados
népszokása viszont van! Ez a hagyományos pünkösdi sortáncjárás, amelyet hűen őriznek a város
lakosai. Múlt vasárnap lovasok kíséretében járták be a várost, miután részt vettek a Nagyboldogaszszony-templom reggeli miséjén. Első ízben tették tiszteletüket a Kalmár-Papp családnál, valamint a
vízimalomnál, a városi és a Kis-Duna-panzióban (balra-fent), s ezt követően ismét a plébániatemplomhoz vezetett az útjuk, hogy „megtáncoltassák” Szlovák Marian esperes-plébánost (jobbra), majd
elkészült a közös fénykép is. A zeneiskolában megforgatták Paszmár János igazgatót és a tanári kart,
innét a városházára vezetett az útjuk, ahol Koczkás Beáta mérnök, a város alpolgármestere fogadta
a táncosokat. A beköszöntő után kedves ajándékkal kedveskedett, amikor a táncosoknak bemutatta
az „utánpótlást”, a Tündérkert óvoda apróságait és az alapiskolák tánckarait. A városháza után a
nyugdíjasok szövetsége és a városi nyugdíjasklub meglátogatása
után, úgy harminc éve a sorrendben helyet nem kapó Puruk városrészben, a Szeretlek Gúta PT
meghívásának eleget téve szórakoztatták az utcabelieket, s valódi utcabál hangulat alakult ki. A
többkilométeres gyaloglóút végén voltak a Tájházban, a Hello
Gúta szervezésében a Piros Ász
vendéglőnél, Mihalics Attila cukrászatánál, majd a vmk-ban bállal
ért véget a sortánc.

Új szerepkörben

a zongoraművész

Június 17-én, 17 órakor új
szerepközben mutatkozik be
a Selye János Gimnázium
dísztermében a nemzetközi
hírnevet kivívó Skuta Miklós
zongoraművész.

Az ártatlan mártírokra emlékeznek

Június 16-án a Komáromból a haláltáborokba hurcolt zsidó polgárokra emlékeznek majd a zsidó temetőben a leszármazottak és a jó érzésű
emberek a deportálás 75. évfordulója alkalmából. Az Aranyember utcai temetőben a megemlékezés 10 óra 30 perckor kezdődik. Megemlékező beszédet mond dr. Frőlich Róbert főrabbi (1991-ben került a
Hadügyminisztériumhoz, ahol először az Egyházi Szakértői Irodában
volt vallási szakértő, majd 1993-ban a Katonai Lelkészi Hivatal beosztott 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 2012ben nyugdíjazták), közreműködik Budai Miklós, a budapesti Páva utcai zsinagóga kántora.

Molnár Ferenc keserédes története a Jókai Színházban

Az évad utolsó bemutatója: Az üvegcipő

Ritka dolog, amikor a kultúra két ennyire különböző
ágában is remeket alkot egy
művész. Igaz, korábban is
tett „kilengéseket”, amikor a
komoly zene mellett dzseszben is remekelt. – Ami foglalkoztatott a könyv írása alatt
(és persze előtte, meg utána
is), hogy mennyiben sajátjaink a különböző döntéseink,
vagy csak mennyire vagyunk
meggyőződve (meggyőződtetve) arról, hogy urai vagyunk a döntéseinknek. Igazából ez az az állapot, amitől
úgy gondoljuk, igen, az életünknek úgy van értelme,
ahogy azt éljük. Ezt már egy
tőlem sokkal okosabb ember
is kimondta: minden ember
a saját intelligenciája szerint
választ magának „világnézetet”, azzal a céllal, hogy mindig meg tudja indokolni tetteit, viselkedését. A könyvben
sokszor felmerül ez a kérdés.
A választ az olvasókra hagyom – igaz, a könyv végén
a főszereplők is „döntenek” a
maguk módján – nyilatkozta
könyvéről Skuta Miklós.

Molnár Ferenc remekműve a 20. század elején játszódik. Sipos Lajos, idősödő műbútorasztalos és Szabó Irma fiatal cselédlány minden akadályt elsöprő szerelmének megható története.
Sipos eleinte észre sem veszi a lányt, és házasságra készül Adéllal, a panziótulajdonossal.
Kapcsolatuk kiegyensúlyozott, de korántsem szerelemmel teli. Adél szíve is másért dobog,
ezért Irma kétségbeesetten igyekszik elérni, hogy Sipos végül őt válassza majd. Szabó Irmának, a kilencszázhúszas évek józsefvárosi Hamupipőkéjének nem jelenik meg a jó tündér,
„szomorú kis rüsztjét” sem bújtatja üvegcipellőbe soha. Igaz, nem is a királyfi szerelme után
sóvárog: ő Sipost, a szegény, éltes bútorrajzolót kívánja meghódítani. De a mostohának Molnár pesti meséjében is más tervei vannak.
Az üvegcipő is, mint ahogy replő idősödő asztalosmester, ka. Szembesít saját vakságunka Molnár színművek túlnyo- Sipos úr.
kal, hiszen sokszor ott van az
mó része önéletrajzi ihletésű, Az üvegcipő az egyik leg orrunk előtt a boldogság, mégugyanis a negyvenes éveiben gyakrabban színpadra állított sem vesszük észre. Társadalmi
járó Molnár Ferenc annak el- Molnár Ferenc szerzemény, elvárások szerint élünk, de nem
lenére, hogy a nála 20 évvel az 1925-ös ősbemutató óta a ez adja meg az igazi boldogsáfiatalabb Darvas Lili iránt ér- világ számos színpadán bemu- got. A darab azt is bemutatja,
zett igazi vonzalmat, mégis a tatták már. Költészet, humor, hogy nem kell elébe menni a
vele egykorú Fedák Sárit vette megoldhatatlannak tűnő aka- dolgoknak, minden megtörtéfeleségül. Lilinek írta Az üveg- dályok, összeomló és felépülő nik, aminek meg kell történnie,
cipő cselédlányának szerepét, kapcsolatok szövik át a fordu- de a maga idejében.
Fedák Sári megfelelője Adél, latos vígjátékot. Az üvegcipő a Az előadás fő szerepeiben
míg Molnár a darabban sze- jóság, a tisztaság, az áhítat játé- Mokos Attilát, Bandor Évát és
Bárdos Juditot m. v. láthatják.
További szereplők: Cs. Tóth
Erzsébet m.v., Szabó Viktor,
Skronka Tibor, Olasz István,
Culka Ottó, Drága Diána m.v.,
Fabó Tibor, Holocsy Krisztina,
Varsányi Mari, Holocsy Katalin, Majorfalvi Bálint, Németh
István, Bernáth Tamás, Nagy
László, Leczkési Dóra, Balla
Dominik m. v./Benyó Leonard
m.v., Ifj, Erdélyi Zoltán, Sipula Zoltán lépett színpadra.
A bemutató után jogos volt a
vastaps.

Nemzeti
Összefogás
Napja Gútán

Tizenegy évvel ezelőtt Gőgh
Mihály mérnök (jobbra)
kezdeményezésére Gúta emléknapjai közé felvették a
nemzeti összetartozás megemlékezését is. A megemlékezésre Rigele Alajos pozsonyi
szobrászművész alkotásánál
került sor. Maga a szobor az
óvóan széttárt kezű Jézust
ábrázolja, előtte két angyallal, akik egy haldokló katonát tartanak karjaikban. Itt
mondott megható beszédet dr.
Viola Miklós, az MKP városi
szerveztének elnöke. A megemlékezés után a résztvevők a
szobor talapzatánál elhelyezték az emlékezés virágait.
Kép: Fördős Ferenc

Holttesteket találtak

Érdekes véletlen, hogy pünkösdvasárnap két holttestet is el
kellett szállítani a nyitrai törvényszéki boncolásra. Nagy valószínűség szerint mindkettő gútai származású volt.
Az ötvenhárom éves P. Tibor sett férfi holttestére bukkanmég május közepén tűnt el, a tak-e.
rendőrség nyomozása eddig Pünkösdvasárnap Gútán egy
nem hozott eredményt. Való- idős hölgy holttestére találtak.
színűleg az ő holttestét talál- A nő öngyilkos lett, s bár az
hatták meg Komárom terüle- előzetes orvosi vizsgálat kitén. Egyelőre DNS vizsgálat zárta az idegenkezűséget, rajzajlik, aminek eredményétől ta is törvényszéki boncolást
függ, hogy valóban a kere- hajtanak végre.
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Közös
imával
emlékeztek
A Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatósága nem
csak vallási ünnepekről emlékezik meg, hanem a magyar
öntudat megőrzése érdekében a jeles évfordulókról is.
Az összetartozás napja alkalmából Madarász Róbert
iskolaigazgató a trianoni
döntésről és az anyaország
határainak megkurtításáról
tartott előadást a diákok és
pedagógusok számára. A 99.
évforduló szellemében megrendezett
visszaemlékezés
közös imával ért véget.

Mint ahogy lapunk múlt heti
számában már beharangoztuk, a komáromi Gépipari és
Elektronikai Szakközépiskola
127 öregdiákja az iskola igazgatójától, Vettel János mérnöktől az elmúlt szombaton
vehette át a gyémánt- és aranymatúrát igazoló oklevelet, valamint az iskola díszplakettjét.
Az ünnepélyes megemlékezés
után meghitt hangulatú állófogadást tartottak.
(TK)
Kép: Kopják Angelika

Generációk nagytalálkozója a komáromi Selye János Gimnáziumban
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Ta- lálkozó egyre több egykori diákot vonz iskolánkba. A részt- Langschadl István mérnök, a Baráti Kör elnöke, Andruskó
nárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium igaz- vevők már egy órával a meghirdetett kezdési időpont előtt Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója és Tóth Konsgatósága június 1-jén, szombaton tartotta a Komáromi elkezdtek gyülekezni a folyosókon, osztálytermekben. Az tantin atya, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Bencés Gimnázium, valamint a Király püspök utcai épü- ünnepség 10 órakor kezdődött, amikor Farkasné dr. Bar- igazgatója köszöntötte a megjelent mintegy 300 résztvevőt.
letben később különböző neveken működő utódiskolák és a takovics Adrianna, a rendezvény háziasszonya üdvözölte Idén sem maradt el a már hagyományos áldás: Marczi MáPedagógiai Iskola volt diákjai, valamint huzamosabb ideig a megjelenteket. Ezután az iskola végzős diákjainak mű- rió, komáromi református lelkész és Simek Sándor atya,
itt tanító tanárai számára a XV. Nagytalálkozót. A nagyta- sora következett Mi legyünk a lámpafény! címmel, majd római-katolikus plébános áldotta meg az egybegyűlteket.
A nagytalálkozó fő programpontja a matúra- Erzsébet, Latika Teréz, Ligárt Zsuzsanna, Nagy
emléklapok átadása volt.
Zsuzsanna, Németh Gizella, Sörös Erzsébet,
Idén először Platinamatúra emléklapot osztot- Szűcs Edit, Tóth Karolina, Ürge Márta.
tunk. A Bencés Gimnáziumban 1939-ben – 80 Gyémántmatúra emléklapot kaptak a Komároévvel ezelőtt –, dr. Borka Géza osztályában mi Magyar 11-éves Iskola 1959-ben érettségiérettségizett: Vedrődi Károly kapta, aki, saj- zett diákjai:
nos, egészségi állapota miatt nem tudta sze- A osztály – osztályfőnök Kocsis Imre:
mélyesen átvenni az oklevelet, de szívélyes Bastrnák Györgyi, Boross Kálmán, Bóna Nándor, Czibulka Elemér, Csivre Ilona, Földes Feüdvözletét küldte minden jelenlévőnek.
Rubinmatúra emléklapot kaptak a Bencés renc, Hegedűs István, Hranyó Mihály, Király
Gimnáziumban 1944-ben – 75 évvel ezelőtt Klára, Kossár Ilona, Köles Vince, Kurucz Te– Hites Kristóf osztályában érettségizettek: réz, Nagy Elvira, Nagy Kázmér, Panyi Ferenc, Laczkó Magdolna, Marosi Ilona, Mészáros ka Zsuzsanna, Bucz István, Csintalan Gizella,
Adorjáni (Tór) Ferenc, Rónai Ferenc és Tre- Pusztay Zoltán, Stirber Lajos, Szabó Zsuzsan- Ilona, Mihály Mária, Nagy Éva, Németh Te- Csudai Péter, Hegedűs Etelka, Horváth Gizelna, Szakál István, Török Benedek, Varga Sán- rézia, Somogyi Mária, Stevula Mária, Szabó la, Horváth Márta, Illés Mária, Jobbágy Ágnes,
uhaft György.
Vasmatúra emléklapot kaptak az 1954-ben – dor.
Irén, Szajkó Erzsébet, Thuróczky Márta, Ze- Kiss Ildikó, Kocsis Ilona, Kosztyu Julianna,
B osztály – osztályfőnök Sztollár István: Ács linka Margit.
Kozák György, Labancz András, Markuszek
65 évvel ezelőtt – érettségizett diákok:
A osztály – osztályfőnök Kovácsné Fran- Ilona, Bajcsi Angéla, Bittér Irén, Czafik Má- B osztály – osztályfőnök Szénássy Zoltán: Mária, Mujzer János, Németh Edit, Németh
kovics Magda: Andrássy Gyula, Antal Béla, ria, Czibor Erzsébet, Csóka Mária, Fekete Éva, Borka Irma, Czibor Erzsébet, Csaplár Valé- Eleonóra, Szabó Ilona, Szabó Rózsa, Szántó
Danczi Mária, Dohnalík Ferenc, Gombos Má- Füssy Emma, Hegyi Erzsébet, Hozmán Márta, ria, Csémy Teréz, Földes Magda, Fűri Erzsé- Judit, Tóth Mária, Tóth Mária, Török Edit.
ria, Hauszleitner Éva, Hejtejjer Amália, Ho- Kollár Mária, Lakos Mária, Lelkes Irén, Ma- bet, Gulyás Zsuzsanna, Jánosy Katalin, Klimó D osztály – osztályfőnök Windmühl József:
rony Erzsébet, Hozsvák Mária, Kemény Attila, darász Gizella, Mátis Erzsébet, Molnár Kata- Gabriella, Kürthy Veronika, Maczkó Júlia, Döme Katalin, Géczi Éva, Gléz Márta, GyőKoncsol László, Kulcsár Irén, Mészáros Olga, lin, Nagy Elvira, Nagy Erzsébet, Nagy Mária, Miskó Irén, Nagy Erzsébet, Nagy Judit, Né- ri Teréz, Holderik Zsuzsanna, Hornyák Alica,
Németh Gabriella, Névery Stefánia, Palánkai meth Ilona, Pázmány Izabella, Rucz Éva, Sö- Jaros Edit, Kinczer Szerén, Kovács Hermina,
Nagy János, Tárnok Vilmos, Tóth Margit.
B osztály – osztályfőnök Solár István: Margit, Patassy Piroska, Péter Ágota, Reicher rös Éva, Stifter Mária, Szabó Erzsébet, Takács Kulacs Erzsébet, Majercsik Gizella, Matusek
Bastrnák Ferenc, Erdélyi Géza, Gaál Ernő, Erzsébet, Szalay Mária, Szőke Mónika, Tóth Mária, Téglás Irma, Végh Éva, Vörös Ilona, Erzsébet, Máté Katalin, Mázsár Zita, Molnár
Márta, Molnár Ilona, Nagy Erzsébet, NemMázsár András, Németh Ödön, Tímár Imre, Teréz, Végh Zsuzsanna, Vincze Malvin.
Zsigó Irén.
Gyémántmatúra emléklapot kaptak a Pedagó- Aranymatúra emléklapot kaptak az 1969-ben – csics Erzsébet, Névery Erzsébet, Panyi Mária,
Tóth László, Tőzsér Árpád, Trnavszky Béla.
Vasmatúra emléklapot kaptak a Pedagógiai Is- giai Iskola 1959-ben – 60 évvel ezelőtt – érett- 50 évvel ezelőtt – érettségizett diákok:
Pekarik Katalin, Rozsár Ágnes, Székely Mákola 1954-ben érettségizett diákjai is – osztály- ségizett diákjai:
A osztály – osztályfőnök Konczer Veronika: ria, Szabó Erzsébet, Tánczos Mária, Tóth Ágfőnökük Zsombor Jolán volt: Bajkó Magdol- A osztály – osztályfőnök Horváth Istvánné: Baják Magdolna, Balázs Ilona, Baluska Péter, nes, Tornóczi Margit.
na, Csákó Éva, Czanik Rózsa, Czucz Rozália, Albert Valéria, Bazsó Julianna, Borsányi Má- Bakó László, Bazsó Vilmos, Béber Aranka, A matúraemléklapokat Andruskó Imre, a gimDömötör Emma, Hunyák Gizella, Kiss Mag- ria, Busánczky Irén, Gányovics Teréz, Har- Bilkó Márta, Gőgh József, Gubán Lajos, Izsák názium igazgatója, Langschadl István mérnök,
dolna, Klepáts Ildikó, Klepáts Márta, Kovács sányi Zsuzsa, Klimo Márta, Kolocsics Ilona, Gizella, Katus József, Kürthy Cecília, Nagy az öregdiákok elnöke, Oláhné Domonkos IloÁkos, Nagy Margit, Németh na, Konczer Veronika, Dukon Éva és BocsLászló, Oravecz Veronika, Ódor ka Júlia tanárnők adták át. A nagytalálkozó
Lajos, Puzsér Erzsébet,Szabó hagyományos programpontja az oklevelesek
Gizella, Tóth Katalin, Varga „üzenete”. Minden évfolyam egy-egy képviselője szólt a megjelentekhez – visszaemlékezve
László, Viola István.
B osztály – osztályfőnök Du- diákéveikre, tanáraikra, itt töltött éveikre. A
konné Goda Éva: Ádám La- vasmatúrások nevében Tőzsér Árpád, a gyéjos, Balla János, Barsi László, mántmatúrás pedagógusok nevében Kürthy
Czibor Béla, Domin Alíz, Édes Veronika, az aranymatúrások nevében Székely
Géza, Forró Katalin, Füssy Mária szólt a közönséghez. A gyémántmatúrás
Györgyi, Füsi Nagy Gizella, gimnazisták rendhagyóan zenés üzenetüket
Hodossy Irén, Illés Izabella, tolmácsolták Stirber Lajos vezetésével a gimKalmár Imre, Katus Mihály, názium és a Gaudium vegyes kar egyesített
Kiss Béla, Kürthy Zsuzsanna, kórusa közreműködésével tovább emelve a
Majer Márta, Mattyasovszky rendezvény színvonalát.
Margit, Major Eszter, Nagy A nagytalálkozó a délelőtti ünnepséggel azonMária, Szabó Sándor, Szatmári ban nem ért véget. Délután különböző érettséRebeka, Tóth Zsuzsanna, Tóth gi találkozók zajlottak az osztályokban, és idén
Mária, Varga Terézia, Zahorán újra sikerült a Baráti Kör rendezvényét összekötni az ifjabb öregdiákokéval: a Generációk
Ilona.
C osztály – osztályfőnök Bocs- találkozója színes sportlehetőségekkel várta a
Fehér Erzsébet
ka Júlia: Borka Gabriella, Bor- nálunk érettségizetteket.
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MŰSORAJÁNLAT
Június 15-től-tól 21-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

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

7.0 5 T V- a n i m á c ió, 12 .0 5
Pog g y á s z , 13.45 C r o o d é 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 B r i d g e t
Jo n e s n a plója (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 é s a z e z ü s t u t a z ó
(a m e r.), 2 3.0 0 K e r e s d a
n ő t! (a m e r.)

TV2

6.30 Kölyök k lub, 11.55
M r.
W h iskey
(a mer.),
13.50
Isten
belájkolt
(a mer.), 15.50 Meg törve (török), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz Plusz , 20.0 0
Megi nt 17 (a mer.), 22.0 0
A z t beszéli k (a mer.), 0.10
Sát á n ka (a mer.)

RTL Klub

RTL Klub

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
L o p ot t
sz ava k
(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
Á lom .ne t
(m a g ya r), 1.0 0 L o p ot t sz ava k
(a me r.)

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
Szindbád (amer.), 20.15
Violet t a (argentin), 21.05
Én vag yok it t, 22.45 Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.30 A k vár iu m
St age Pass, 0.30 St reet
Dance (angol)

Duna tv

12 . 50 Me r r e t ová bb, G e me nc?, 13. 25 D o c M a r t i n
(a ngol), 14.15 Sz e sz é lye s nyá r (c s eh sz lová k),
15. 35 Sá rg a r óz s a (m a g ya r), 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. 30 Cs a lá d i
va k á ció (a me r.), 22 .15
Rejt élye k
Pá r i z sb a n
(f r a ncia), 23. 50 Ba g i-Na c s a O r fe u m a

Duna World

11.30 Ga zd átla n a sszony
(mag ya r), 13.0 0 H í r a dó,
13.20 Csalá d-ba r át , 14.55
Női röplabd a , 18.05 Nemzet köz i Ci rk u sz fesz t ivál,
19.05 Té rké p, 19.30 Í zőrzők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 Bag i-Na csa O r feuma , 23.40 O pe r a Café

Pozsony 1

10.05 A köztárs as ági el nök b eiktatás a, 15.05
C assovia caffé, 16.1 5
Mi ss M arple (angol) ,
17.50 Kerékpárral a v i lá gba n, 18.25 Építs h á z a t, ültes s fát!, 19.0 0
H í r a d ó, 2 0.30 A te s t
titka i, 21.30 Talks how ,
22.50 J immy es élye (an gol), 23.40 M is s M arpl e
(a ngol)

Pozsony 2

10.30 Tudományos ma ga z in, 13.45 Farmerek ne k, 14 .10 Vadás zoknak ,
14.55 M otors port, 15.25
R öpl abda, 17.00 Kerék pá roz á s , 20.00 Atlétik a ,
22.05 A s zolgálólány me séi (a mer.)

Markíza tv

9.10 Rendőrakadémia 5.
(amer.), 11.00 A köztársasági elnök beiktatása,
13.30 Szórakoztató műsor,
14.25 Anyámon a tanárom
(amer.), 16.10 A tökéletes
pasi (amer.), 18.20 Mulat
az elit, 19.00 Híradó, 20.30
Hogyan szabaduljun k meg
a menyasszony tól (cseh),
22.15 A remény (cseh)

JOJ TV

12.25 Spear of Destiny
(amer.), 14.30 X L szerelem (amer.), 16.35 G r illezz ü n k!, 19.00 K r imi, 19.30
Hí radó, 20.35 Fant asz tik us nég yes (amer.), 22.40
Kész kat asz t rófa (amer.)

7.05 T V2 animáció, 10.20
Több, mint testőr, 11.25
Ötletgazdag, 13.00 Ho ward, a kacsa (amer.),
15.25 Al konyat (amer.),
18.00 Tények, 18.55 A
Viszkis (magyar), 21.35
Apádra ütök (amer.), 0.00
Hábor ú a vámpí rok ellen
(amer.)
6.30 Kölyökklub, 11.15 Kalandozó, 12.20 Lila füge,
13.20 Megtörve (török),
14.30 Megtörve (török),
15.40 Megtörve (török),
16.50 Megtörve (török),
18.00 Híradó, 18.55 Amerika kapitány (amer.), 21.55
Sherlock Holmes (amer.),
1.10
Amerika
kapitány
(amer.)

RTL II

11.40 Segítség, bajban vagyok!, 16.40 Álom.net (magyar), 18.40 Éjjel-nappal
Budapest, 21.00 Szex és
New York (amer.), 0.00 Alice Creed eltűnése (angol)

M2

12.40 Hát ilyenek a z állatok , 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 A pa d láson (cseh), 20.15 Violet t a
(a rgent i n), 21.10 Kövek
a sá nc r a (leng yel), 23.40
A lpesi nyomozók (ola sz)

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 Í zőr zők , 14.55
3:1 a szerelem javá ra (mag ya r), 16.25 Hog y volt?,
17.25 Borbás Ma rcsi szakácsköny ve, 18.35 Sze ret ü n k , dok i! (ausz t rál),
19.35 A ber n i nag ykövet
(mag ya r), 20.55 Em ma
(a ngol-a mer.), 23.35 Hog y
volt?

Duna World

8.40 Ö nök ké r ték , 11.25
Kü lvá rosi legend a (mag ya r), 13.50 A mag ya r
nót a belga meste re, 14.45
Szent Ist vá n Vá ndorlá s,
15.15 Építet t szé pségek ,
16.50 Sz í ne -java , 17.50
Nem zet köz i Ci rk u sz feszt ivál, 18.55 Ö t kont i nen s,
19.25 Ha zajá ró, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.35 Látlelet eg y kórhá z ról, 22.30
Hog y volt?

M1

HÉTFŐ

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

6.15 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 Ninja Warrior
Hungary, 0.15 Tények extra

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 Ninja Warrior
Hungary, 0.15 Tények extra

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.55 Szulejmán (török), 14.05 Megtörve
(török), 15.15 Nyerő páros,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.55 Megtörve
(török), 21.05 Barátok közt,
21.45 A tanár (magyar),
22.45 Isten veled, Magyarország!, 0.30 Rejtjelek (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 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

11.15 A legkisebb ugrif üles, 12.00 Mézga Aladár
különös kalandjai, 14.00
Unizoomi csapat, 17.25
Cili seriff és a vadny ugat, 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
Hangácsi Már ton, 0.35 Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv

12.50 Titkok a konyhából,
13.25 Család-barát, 14.20
Vég telen szerelem (tö rök), 15.10 Hat nővér (spanyol), 16.15 Rex felüg yelő
(olasz), 17.05 A nya, az
állator vos (német), 18.35
Sorsok út vesz tője (tö rök), 19.30 Alpesi őr járat
(olasz), 20.30 Kék fény,
21.25 A legendák hivat ala (f rancia), 22.25 NCIS
(amer.)

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 2

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 hercegnő
(angol-amer.), 22.15 Riporterek, 23.50 Orvosok (lengyel)

14.15 Motor spor t , 16.0 0
Ke rék pá rozá s, 18.30 Est i
mese, 19.50 H í rek , 20.10
Pablo Pica sso, a gén iu sz ,
21.0 0 I nd iai nya r a k (a ngol), 21.50 Fesz t iválpe rcek , 21.55 Sz í n há z i közvet ítés, 23.50 Ca r men

Markíza tv

10.15 Anyámon a tanárom (amer.), 12.00 Chart
Show, 14.10 Hogyan szabaduljunk meg a menyasszonytól (cseh), 15.55
A konyha, 16.40 Felvég,
alvég, 18.05 Szomszédok,
19.00 Hí radó, 20.30 Lucy
(francia), 22.15 Veszélyes
rakomány (amer.), 0.15
Lucy (francia)
,

JOJ TV

11.30 A f ut á r (a mer.),
13.35 Éjsza ka a mú zeu mba n 2. (a mer.), 15.50 Új
ker tek , 16.50 A nya raló,
17.50 Új la kások , 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.35 Üzenet a palackba n
(a mer.), 23.10 A bossz ú
(a mer.), 1.20 Fér f ibecsület (a mer.)

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

11.35 Elcserélt ember (magyar), 14.20 Balatoni nyár,
16.20 Családbarát, 17.15
Ízőrzők, 17.55 Másfélmillió lépés magyarországon,
18.45 Magyar válogatott,
19.45 Jókedvet kívánunk!,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Munkaügyek
(magyar),
22.40 Életművész

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
14.0 0
Poi r o t
(a n g ol),
15. 55 I l l ü n k e g y m á s h o z ,
d r á g á m? (c s e h), 17.45
Me nj ü n k a ke r t b e!, 18 .15
A ko n y h á m t i t k a , 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 H a l á l o s
t i t ko k
(a n g ol - n é m e t),
2 3.45 Poi r o t (a n g ol)

M1

Pozsony 1

Pozsony 2

11.50 Élő panoráma, 13.15
Úton, 13.45 Generációk,
15.20 Nemzetiségi magazin, 16.00 Kerékpározás,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis,
21.30
Dokumentumfilm,
22.30 Németország a nulladik évben (francia)

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 12.55 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Sokkal
több, mint testőr (amer.),
23.05 Kiscsávó (amer.), 1.05
A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 12.50 Családi történetek, 14.00 Tárgyalóterem, 17.00 Hírek, 17.50
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.00 Kvízműsor, 0.30
Jelszó

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.05 Szulejmán (török), 14.20 Megtörve
(török), 15.25 Nyerő páros,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.55 Megtörve
(török), 21.05 Barátok közt,
21.45 Magnum (amer.), 22.35
Magnum (amer.), 0.15 Rejtjelek (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
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.50 Kérem a következőt!,
13.25 Mamamackók, 14.00
Unizoomi csapat, 14.35
Lülü, a teknőc, 17.25 Cili
seriff és a vadnyugat, 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 Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv

12.40 Titkok a konyhából,
13.15 Család-barát, 14.10
Végtelen szerelem (török),
15.15 Hat nővér (spanyol),
16.15 Rex felügyelő (olasz),
17.05 Anya, az állatorvos
(német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Alpesi
őrjárat (olasz), 20.30 Önök
kérték, 21.30 A diagnózis
(lengyel), 22.20 Velvet Divatház (spanyol)

Duna World

11.25 A bunda (magyar),
13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.20 Balatoni nyár,
16.10 Család-barát, 17.20
Ízőrzők, 18.00 Másfélmillió lépés Magyarországon,
18.45 Magyar válogatott,
19.45 Jókedvet kívánunk!,
20.00 Üdítő, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.40 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Hegyi doktor
(német), 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 Elveszve
(kopr.), 23.50 Ray Donovan
(amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.35
Kerékpártúra, 14.25 Tudományos magazin, 15.20
Ukrán magazin, 16.00 Kerékpározás, 20.10 Dokumentumfilm, 22.25 Fesztiválpercek, 22.30 Talkshow

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.05 A mentalista
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 22.45 Családi történetek, 23.40 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.40 Topsztár, 13.10 Családi
történetek, 14.30 Tárgyalóterem, 15.35 Igaz történetek,
17.50 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Nálunk otthon (szlovák), 21.45
Üzenet a palackban (amer.)

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 Ninja Warrior Hungary, 0.15 Tények extra

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.05 Pacsi!,
12.35 Egy rém új feleség
(amer.), 13.10 Szulejmán
(török), 14.20 Megtörve
(török), 15.25 Nyerő páros,
16.50 Elif (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
19.55 Megtörve (török),
21.05 Barátok közt, 21.45
Mr. Whiskey (amer.), 22.35
Mr. Whiskey (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 Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.50 Kérem a következőt!,
12.00 Mézga család, 13.25 Mamamackók, 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 szinglik (amer.), 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 23.25 Az
A38 Hajó színpadán, 0.25 Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.45
Titkok a konyhából, 13.20
Család-barát, 14.20 Franciaország vad világa, 15.15
Hat nővér (spanyol), 16.10
Rex felügyelő (osztrák),
17.05 Anya, az állatorvos (német), 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)

Duna World

11.35 Titkok éjszakája (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Horvát
krónika,
14.25
Balatoni nyár, 16.25 Család-barát, 17.20 Ízőrzők,
18.00 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
18.50
Magyar válogatott, 19.50
Jókedvet kívánunk!, 20.00
Budavári
Palotakoncert,
21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklorika, 14.25 Hegyi
doktor (német), 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 Brown
atya (angol), 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 Keresztapa (amer.), 23.15 Hegyi doktor (német)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.20
Kerékpártúrák, 14.20 A
diagnózis, 15.20 Magyar
magazin, 16.00 Kerékpározás, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilmek, 22.25 Mozi, 23.20
Fesztiválpercek

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi titkok, 13.00 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
titkok, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 Char t Show,
23.05 Szívtiprók (amer.),
1.35 A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.40 Topsztár, 13.00 Családi történetek, 14.30 A
tárgyalóterem, 15.35 Igaz
történetek, 17.50 A tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Szórakoztató műsor, 22.00
Jelszó, 22.50 Hawaii 5.0
(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 Ninja Warrior Hungary, 0.20 Tények extra

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.05 Szulejmán (török), 14.20 Megtörve (török), 15.25 Nyerő
páros, 16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.55 Megtörve (török), 21.05 Barátok
közt, 21.45 A mi kis falunk
(magyar), 0.25 Rejtjelek
(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
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.20 Frakk, a macskák
réme, 11.50 Kérem a következőt!, 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 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 Alpesi
nyomozók (olasz)

Duna tv

12.45 Titkok a konyhából,
13.20 Család-barát, 14.05
Franciaország vad világa, 15.00 Hat nővér (spanyol), 16.00 Rex felügyelő (olasz), 17.05 Anya, az
állator vos (német), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Alpesi
őrjárat
(olasz),
20.30 Bagi-Nacsa Orfeuma, 21.30 Összekuty ulva
(amer.), 23.15 Édes Anna
(magyar)

Duna World

11.15 Komisznak lenni
életveszélyes
(magyar),
14.20 Balatoni nyár, 16.20
Család-barát, 17.20 Ízőrzők, 18.00 Másfélmillió
lépés
Mdagyarországon,
19.45 Jókedvet kívánunk!,
20.00 Szenes Iván írta,
21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 Heg y i doktor (német), 16.25 Csod álatos ke r tek , 16.55 Brow n
at ya (a ngol), 17.45 A
pá rbaj, 18.20 Ö ten öt ellen , 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A r a ny idők , 21.40 O t t hon ,
a
heg yekben
(német),
23.10 A z élet örömei,
23.40 Tal k show

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 Ninja Warrior
Hungary, 0.15 Tények extra

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.05 Kölyökkalauz, 12.35 Egy rém új
feleség (amer.), 13.10 Szulejmán (török), 14.20 Megtörve (török), 15.25 Nyerő
páros, 16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.55 Megtörve (török), 21.05 Barátok
közt, 21.45 Isten belájkolt
(amer.), 22.35 Isten belájkolt! (amer.)

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
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.15 Frakk, a macskák réme,
12.20 Samy és barátai, 14.00
Kutyakomédia (angol), 15.25
Moncsicsik, 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
Akvárium, 0.25 Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv

12.50 Titkok a konyhából,
13.20 Család-barát, 14.20
Franciaország vad világa,
15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10 Rex felügyelő (osztrák), 17.05 Anya, az állatorvos
(német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Alpesi őrjárat (olasz), 20.50 Vége a régi
időknek (cseh), 22.30 Persona
(svéd)

Duna World

11.25
Burok
(magyar),
13.50 Öt kontinens, 14.25
Balatoni nyár, 16.20 Család-barát, 17.20 Ízőrzők,
18.00 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
18.45
Magyar válogatott, 19.45
Jókedvet kívánunk!, 20.00
Önök kérték, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35
Életművész

Pozsony 1

Pozsony 2

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 Heg y i doktor (német), 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 D r a cu la
(a me r.)

Markíza tv

11.55 Élő panoráma, 14.50
Mozi, 15.25 Szemtől szemben,
16.05 Kerékpározás, 18.00 Elveszett világok, 18.30 Mesék,
19.50 Hírek, 20.10 A család,
20.40
Dokumentumfilmek,
22.15 A pap gyermekei (horvát)

11.50 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 12.30 Dokumentumfilm, 15.25 Roma
magazin, 16.00 Kerékpározás, 18.30 Esti mese, 19.50
Híradó, 20.45 Nyári koncert Schönbr unnból, 22.20
Rendőrség, 22.35 A holnap
világa
12.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Jó tudni!,
22.45 Családi történetek,
23.45 A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 13.00
Családi történetek, 14.20
Tárgyalóterem, 15.25 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

Pozsony 2

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
16.05 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Gunman (amer.), 23.05
Sniper 5. (amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.50 Topsztár, 13.35 Szupermama, 14.45 Tárgyalóterem,
15.45 Igaz történetek, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Szlovákia nem ítélkezik, 21.30
Minden, amit szeretek

5

Növényvédelem

Ügyes anyóka

Június sok dologgal jár kertjeinkben

A betegségek, de sok esetben a
kártevők előfordulása is az időjárástól függ.
Nedves, meleg időben jelentkeznek a baktériumos betegségek. A baktériumok nedves,
nyálkás rothadást okoznak. Ellenük csak a réztartalmú vegyszerek hatásosak, a többi gombaölő szer nem. Leggyakrabban
a paprikán okozzák a levelek
foltosodását, lehullását, uborkában a levelek, termés foltosodását.
A gomba által okozott uborkaperonoszpórát és a baktériumos betegséget nehéz megkülönböztetni. A baktérium
nyálkát termel, amely száraz
időben beszárad, és fénylő bevonatot okoz. A barna foltok
a levélnyélen, száron és a termésen is megjelennek. A peronoszpóra okozta foltok csak
a levélen vannak, a levéllemez
rongyolódik, szétesik, a levél
elhal. A réztartalmú szerek
(Funguran, Champion 50 WP,
Kuprikol 50) a baktériumra és
a peronoszpórára is hatásosak.
A peronoszpóra nemzetségbe
tartozó gombabetegségek károsítanak a hagymán, szőlőn,
burgonyán, paradicsomon (fitoftóra), a meleg, párás, esős
időjárás kedvez terjedésüknek.
Gyümölcsfákon ilyenkor terjedő betegségek a varasodás –
almán, körtén, csonthéjasokon
a levéllyukacsosodás. A rózsabokrokat is érdemes permetezni, gyakori a fabreás foltosság,
némely fajták a rozsdára érzékenyek, meleg időjárás esetén
pedig a lisztharmat fertőz. A
Bycor 25 WP-vel mindhárom
betegség ellen védekezünk.
A szárazabb időjárás kedvez az
atkák terjedésének, leggyakoribbak a takácsatkák. Szabad

szemmel is láthatók, kézi nagyítóval könnyen megfigyelhetők.
Jelenlétükre a legjobban az általuk szőtt szövedék, „pókháló”
figyelmeztet. Gyümölcsfákon,
dísznövényeken, hajtatott zöldségféléken a leggyakoribbak.
Június elején aktuális az almamoly elleni permetezés is.
Ilyenkor kell elkezdeni a mészhiány okozta szárazfoltosság
elleni permetezést kalciumtartalmú levéltrágyával. Gyümölcsfákon, zöldségféléken,
dísznövényeken károsítanak a
levéltetvek, az ellenük való védekezés azért
is fontos, mert
terjesztik a vírusos betegségeket. Nagyon
gyakran a hangyák hurcolják
széjjel őket a
növényeken, szinte a vegyszerezés másnapján újra megjelennek. Ilyenkor a díszbokrok
törzsét kenjük be nem száradó
ragasztóval, ezen a hangyák
nem tudnak átmászni.
Több növényen a gombabetegségek ellen leggyakrabban
használható szerek: Acrobat
MZ WG, Dithane DG Neo-Tev,
Dithane M 45, Novozir MN 80,
Ridomil Gold MZ 68 WG és
R.G. Plus 42,5 WP, Syllit 65.
Atkák ellen: Apollo 50 SC,
Nissuron 10 WP, Omite 30 WP,
Sanmite 20 WP, Vertimec 018
EC. A vegyszereket mindig a
használati utasításban megjelölt
töménységben használjuk, és
tartsuk meg az egészségvédelmi várakozási időt.
Ismét támad a szilvarozsda.
A szilva- és a ringlófák főleg
házikertekben, fasorokban és
egyéb szórványban találhatók.
Ez jelentős mértékben meg-

határozza a növényvédelmi teendőket. Ezeken a területeken
csökken a vegyszeres védekezések lehetősége, viszont nő a
mechanikai és az agrotechnikai
védekezések jelentősége. Különösen fontos a korona ritkítása,
a beteg ágrészek, gyümölcsmúmiák, hernyófészkek eltávolítása. A vegyszeres védekezést
azonban nem lehet teljesen helyettesíteni egyéb védekezési
módokkal. Az elvirágzástól a
gyümölcsszüretig a fajták érési
idejétől függően 2-4 hónap telik
el. Ilyenkor a következő betegségek és kártevők ellen
kell védekezni.
A rózsákon is egyre
gyakrabban
megjelennek a levéltetvek,
amiknek ugyanakkor
számos
természetes
ellenségük is megtalálható a kertben. Ide tartoznak a katica lárvák, a katicák,
zöldfátyolkák, fülbemászók és
még a zengőlégyfélék is. Farakások, zöldfátyolka dobozok,
vagy rovar lakok elősegíthetik a
hasznos rovarok kertbe települését. Ha megfelelő mennyiségű
táplálék is rendelkezésükre áll,
rendkívül gyorsan tudnak szaporodni, így a levéltetű fertőzés
kevésbé lesz súlyos kertjében.
Ügyeljen arra, hogy megfelelő
körülményeket tudjon nyújtani
a hasznos rovarok számára. Az
olyan kertek, amelyekben rendszeresen használnak növényvédelmi szereket, nem vonzóak a
rovarok, mint pl. katicák számára.
Egyszerű a védekezés szappanos oldattal: keverjen össze egy
evőkanálnyi szappant (illatmentes) 1 liter vízzel. Permetezze
ezzel az oldattal a rózsákat több
napon keresztül.
–usz–

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!

humor-csokor

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

Az öreg székely száz éves, és az újságíró elmegy hozzá, hogy meginterjúvolja.
– János bácsi, legyen szíves, mondjon nekünk az életéből egy vidám történetet.
Az öreg elkezdi:
– Már vagy nyolcvan éve történt, mikor a
szomszédom átjött, és mondta, hogy nem találja a birkáit. Rögtön keresésükre indultunk
vagy öten egy demizson pálinkával. Sokáig
keresgéltük az eltévedt birkákat, és közben
eliszogattuk a pálinkát. Mikor megtaláltuk
a birkákat, mindet meghágtuk. Az volt ám a
szórakozás!
Az újságíró gondolja, hogy ezt a történetet
nem írhatja meg az újságban, és kéri az öreget, hogy meséljen neki másikat. Az öreg
megint elkezdi:
– Már vagy hetven éve történt, hogy a szomszédom átjött, hogy elszökött a felesége.
Vagy öten a feleség keresésére indultunk egy
demizson pálinkával. Sokáig keresgéltük az
eltévedt feleséget, és közben eliszogattuk a

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nem várhatja el kedvesétől, hogy olvasson a gondolataiban. Bizonyos fokú egymásra
hangoltság persze meg kell, hogy legyen, de inkább mondja ki,
mit szeretne. Titkolózni meg úgy sem éri meg, legyen nyílt és
őszinte.
HALAK (február 21. – március 20.) Az igazán boldog és tartós
párkapcsolat titka az önzetlenség. Ha képes rá, hogy mindig a
másik öröme és elégedettsége legyen a legfőbb szempont, ezzel
benne is felébreszti az önzetlenséget és az adni vágyást. Ez a kölcsönösség pedig egyre erősebb köteléket alakít ki önök között.
KOS (március 21. – április 20.) Olyan új ismeretségekre tehet
szert ezen a héten, amelyek meghatározók lehetnek az elkövetkező hetek eseményeiben. Akár egy bensőséges, mély barátság is
kialakulhat ezekből az új kapcsolatokból, aminek az értékével ön
igazán tisztában van, ezért meg is tudja becsülni.
BIKA (április 21. – május 20.) Hajlamos rá, hogy hidegen és
kívülállóként viselkedjen, és ez idegesítheti a környezetében
élőket. Ugyanakkor bármikor bárkivel elbeszélget a legkülönbözőbb témáról és ezzel feledteti a bennük felmerült
rossz érzést. Persze belső távolságtartása ennek ellenére is
megmarad.

pálinkát. Mikor megtaláltuk, mindannyian
meghágtuk az asszonyt. Az volt ám a szórakozás!
Az újságíró ideges, mert ez a történet sem
alkalmas arra, hogy megírja. Gondol egyet
és így szól az öreghez:
– Jól van János bácsi, talán inkább hagyjuk
a vidám történeteket. Nem történt magával
a hosszú élete során valami szomorú, amiből az újságolvasók tanulhatnának?
Az öreg arca egyszerre elkomorodik:
– Már vagy ötven éve törtent, hogy egyszer
eltévedtem …
– Jean, az imént leejtettem egy öngyújtót,
vegye fel!
– Sajnos nem látom, uram!
– Sebaj, majd ledobok egy másikat.
– Miért élnek oly sokáig Skóciában az
emberek?
– ???
– Mert drága a temetés …

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Mindenféle utazásra kedvező
ez a hét, de fontos, hogy gondosan megtervezzen mindent az úttal
kapcsolatban. Kedvesének most a szokásosnál is több törődésre
és odafigyelésre lenne szüksége. Figyeljen oda minden szavára és
vegye komolyan az érzéseit, hogy érezze, megérti őt.
RÁK (június 22. – július 22.) Tele van ezen a héten pozitív energiákkal, ezért kár lenne egyedül töltenie szabadidejét. Ajándékozzon meg másokat is ezzel az optimista, élettel teli hangulattal.
Barátaival egyébként is régen találkozott, szervezzen olyan közös programot, ahol újra együtt lehetnek, mint régi szép időkben.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A héten kínálkozó
szerelmi kalandokba csak akkor menjen bele, ha ezzel nem sért
másokat, bármilyen nagy is a kísértés! Egyébként szokatlanul
szeszélyes hangulatok jellemzik, és ez környezetét is összezavarja. Ha nem akarja őket ezzel terhelni, inkább vonuljon vissza
elefántcsont tornyába!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön rendkívül eredeti és
egyéni, ami önmagában is vonzó az ellenkező nem számára. Ha
azonban elkezd egy kapcsolatot, és a másik fél megtapasztalja hűségét és nagylelkűségét, szinte lehetetlen lesz számára, kikerülni
az ön bűvköréből. Innentől csak önön múlik a kapcsolat alakulása.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Az egyedülálló Mérlegek életében felbukkan valaki ezen a héten. Ne rohanjon a
kapcsolattal és ha új ismerőse gyors tempót diktálna, tudatosan
lassítson. Sokkal komolyabb kapcsolat lehet ebből a viszonyból,
mint azt most talán gondolják és ehhez jó ha időt hagynak egymás megismerésére.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Külső szemlélő talán önzőnek és érzéketlennek tarthatja, de valójában ön attól retteg, hogy
egész életében unalmas és földhöz ragadt dolgokkal kell foglalkoznia, márpedig ezt legfeljebb átmeneti megoldásként tűri, és közben
tovább szövögeti álmait, amelyeket bizony meg is fog valósítani.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha a körülmények megengedik, töltse nyugodtan ezt a hetet! Muszáj néha ilyen napokat is
beiktatni és ilyenkor lényeges kérdésekre találhat választ. Gondolja át, milyen képességeit nem veszi kellőképpen igénybe és azt is,
hogy ennek mi lehet az oka. Áldozzon időt erre a témára!
BAK (december 22. – január 20.) A lelkesültség az, ami vonzza a
hasonló gondolkodású embereket. Ha tehát barátokra, társakra vágyik, egyszerűen vesse bele magát kedvenc elfoglaltságaiba! Sok
olyan impulzus érheti ezen a héten, ami új irányok felé is nyitottá teszi, találkozhat olyanokkal, akik megosztják önnel tapasztalataikat.
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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 *

Eladó Gútától 1 km-re szoba-konyhás családi ház
23,5 áras telekkel. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 283 324
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KAJAK – KENU

Annakidején, az épülő új hajógyárban a sportélet támogatására is nagy figyelmet fordítottak.
Kisebb-nagyobb
kajak-kenu
versenyek után, 1959. szeptember 26-án és 27-én rendezték meg
a Holt-Vágon az első Komáromi
Nagydíjért meghirdetett versenyt. Az elmúlt évtizedek alatt
egyre jobban bővültek a korcsoportok és a távok, a verseny
kinőtte a korábbi színhelyét. A
klub az ország egyik legeredményesebbje lett, s a Vág vizén
siklanak a „hajók”, mint ahogy
teszik majd a hét végén is, a 61.
összecsapáson is …

61.

Komáromi Nagydíj

június 15 –16.

Éremeső az 59. Pőstyéni Sznf Kupáján

Június első napjaiban került sor a pőstyéni Vág-szakaszon az Sznf Kupájáért meghirdetett
kajak-kenu verseny 59. évfolyamára. A két nap alatt húsz szakosztály 370 verseny állt starthoz, hogy a 2 000 m-es, 1 000 m-es, és 500 m-es távon küzdjenek a helyezésekért. A komáromi
kajak-kenu klub 61 versenyzőjét indította, akik 23 arany-, 14 ezüst- és 11 bronzérmet szerezve
a csapatversenyben is elsőséget szereztek.
Egyéni helyezések:
2 000 m-es táv (szombat)
K1 kadétok: … 8. Schrimpel
Peter, … 11. Podleiszek Filip,
… 14. Doktorík Jakub, … 22.
Németh Dominik, … 32. Bóna
Szilárd * K2 13/14 éves fiúk:
1. Tóth Ľudovít – Doktorík
Dominik Lukáš , 2. Grolmus
Dávid – Podleiszek Filip, 3.
Ikréni Márk – Zrnek Jakub, …
8. Bagin Matúš – Nagy Dominik * K1 kadétlányok: … 5.
Bugár Réka, 6. Koczkás Eszter * C1 kadétok: … 4. Léránt Lucas, … 6. Ott Jakab, …
11. Sýkora Adam Anton * C1
kadétlányok: … 4. Jelínková
Aneta * K1 juniorok: 1. Ujvári Marko, 2. Meszlényi Márk
* K2 13-14 éves lányok: …
2. Tóthová Tamara – Tylková
Hanka (ŠGT) * K1 férfiak: …
2. Tarr György * K1 veteránok: … 1. Győri Tibor, … 5.
Tóth Norbert, 6. Bukovsky Tibor * K1 veterán nők: 1. Doktoríková Anna * C1 juniorlányok: 1. Ikréniová Viktória *
K1 12 éves fiúk: … 2. Marsal
Máté, … 5. Bugár Marek, …
8. Téglás Mário, … 18. Lukáč
Peter Teo.
K2 11 és 12 éves lányok: … 2.
Zrneková Michaela – Demáčková Lucia, … 5. Szencziová
Natália – Ptáčková Eliška *
K1 11 éves fiúk: … 6. Michal
Tóth, … 9. Borbély Jaroslav,
10. Hozlinger Daniel Michael,
… 12. Demáček Samuel, …
22. Nathan Buga * K1 10 éves
fiúk: … 8. Hodek Dávid, …
12. Nagy Oliver * K1 10 éves
lányok: … 2. Markovičová
Diana, … 4. Kertészová Réka,
… 8. Vámos Panna * K1 9
éves fiúk: 1. Ódor Alex, … 3.
Buga Ilan, … 5. Győri Dávid,
… 15. Hovorka Márk * K2 kadétok: … 2. Podleiszek Filip
– Schrimpel Peter, … 9. Németh Dominik – Iliaš Tomáš/
NOV/, … 10. Bóna Szilárd –
Doktorík Jakub * C2 kadétok:
1. Léránt Lucas – Ott Jakab
* K1 13 éves fiúk: 1. Lukáš
Grolmus, … 3. Nagy Dominik, 4. Podleiszek Dávid, 5.
Ikréni Márk, … 21. Zauko
Viktor, 22. Kinczer Matúš,
… 26. Bartal Dávid * K1 14
éves fiúk: 1. Tóth Ľudovít, 2.
Doktorík Dominik, 3. Farkaš
Tomáš, … 11. Zrnek Jakub, …
15. Bagin Matúš * C1 14 éves
fiúk: … 2. Molnár Attila * K2
kadétlányok: 1. Bugár Réka
– Sidová Bianka (ŠAM), 2.
Koczkás Eszter – Pecsuková
Katarína (UKB) * K1 14 éves
lányok: … 7. Kovács Viktória,
… 9. Krkošková Viktória * K1
13 éves lányok: … 3. Tóthová Tamara * K2 veteránok: 1.
Győri Tibor – Ódor Ladislav,
2. Zirkelbach Gabriel – Blažek
Martin (UKB) * K2 juniorok:

… 2. Ujvári Marko – Tóth
Alex (ŠAM), 3. Meszlényi
Márk – Iliaš Martin (NOV).
2 000 m -es táv (vasárnap)
K1 12 éves lányok: … 4. Szencziová Natália, … 8. Ptáčková
Eliška * K1 11 éves lányok:
1. Zrneková Michaela, … 4.
Demáčeková Lucia, … 9. Vámos Dóra * K2 11 és 12 éves
fiúk: … 2. Marsal Máté – Bugár Marek, … 6. Tóth Michal
– Téglás Mário.
1 000 m-es táv
K1 10 éves fiúk: … 7. Hodek
Dávid, … 9. Nagy Oliver * K1
10 éves lányok: … 2. Diana
Markovičová, 3. Réka Kertészová, … 8.Vámos Panna *
K1 9 éves fiúk: 1. Ódor Alex,
… 3. Buga Ilan, … 5. Győri
Dávid, … 11. Hovorka Márk.
500 m-es táv
K2 kadétok: … 5. Podleiszek
Márk – Schrimpel Peter, …
8. Bóna Szilárd – Doktorík
Jakub * K2 kadétlányok: 1.
Bugár Réka – Sidová Bianka
(ŠAM), 2. Koczkás Eszter –
Pecsuková Katarína (UKB) *
C2 kadétok: 1. Léránt Lucas
– Ott Jakab * K1 juniorok: 1.
Ujvári Marko, … 5. Meszlényi
Márk * C1 juniorlányok: … 4.
Ikréniová Viktória * C2 kadétlányok: … 3. Aneta Jelínková
– Kubicová Nina (ŠKD) * K2

13-14 éves fiúk: 1. Tóth Ľudovít – Doktorík Dominik, 2.
Farkaš Tomáš – Kováč Dávid
/NOV/, 3. Grolmus Lukáš –
Podleiszek Dávid, … 7. Ikréni
Márk – Zrnek Jakub * K2 13
és 14 éves lányok: … 2. Tóthová Tamara – Tylková Hanka/ŠGT/, … 7. Kovács Viktória – Krkošková Viktória * K1
veteránok: 1. Győri Tibor, …
4. Tóth Norbert, 5. Zirkelbach
Gabriel, … 9. Bukovsky Tibor
* K1 veterán nők: 1. Anna
Doktoríková * K1 kadétok: …
8. Peter Schrimpel * K1 kadétlányok: … 3. Bugár Réka,
… 6. Koczkás Eszter * C1 kadétok: 1. Léránt Lucas, 2. Ott
Jakab * C1 kadétlányok: … 5.
Jelínková Aneta * K2 juniorok: 1. Ujvári Marko – Tóth
Alex (ŠAM), 2. Meszlényi
Márk – Iliaš Martin (NOV)
* K1 14 éves fiúk: 1. Tóth
Ľudovít, 2. Farkaš Tomáš,
… 5. Doktorík Dominik, …
9. Jakub Zrnek * K1 13 éves
fiúk:1. Grolmus Lukáš, … 3.
Nagy Dominik, 4. Podleiszek
Dávid, … 5. Ikréni Márk * K1
14 éves lányok: … 8. Kovács
Viktória * K1 13 éves lányok:
… 3. Tóthová Tamara * C1 14
éves fiúk: … 4. Molnár Attila
* K2 veteránok: 1. Győri Tibor – Ódor Ladislav.

LABDARÚGÁS

Rövid szünet, azután jön az előkészület!

Második ligás csapatunk, a KFC Komárom június közepén kezdi a nyári felkészülést. Jövő
héten szombaton, június 15-én első edzőmérkőzését játssza a csapat. Jozef Olejník védencei komoly ellenfeleket választottak, ugyanis a Fortuna liga csapataival is megmérkőznek. Elsőként
a bajnok Slovan érkezik Komáromba, majd a nagyszombati Spartak következik. Rajtuk kívül
még az Aranyosmaróttal és a Vasas együttesei ellen is pályára lépnek. Íme a nyilvánosságot is
megérdemlő előkészületi mérkőzések kínálata:
Június 15-én, 14:30-kor nius 29-én KFC Komárom – lius 13-án KFC Komárom –
KFC Komárom – Pozso- Aranyosmarót * Július 6-án Dorogi FC.
nyi Slovan * Június 18-án, KFC Komárom – Aqvital FC
Valamennyi találkozót
17:00 órakor KFC Komárom Csákvár * Július 10-én KFC
a KFC komáromi pályáján
– Spartak Nagyszombat * Jú- Komárom – Vasas FC * Jújátsszák le.
IV. liga, 29. forduló
Gúta – Nagysurány 1:1 (1:0)
A gútaiak az első sípszótól látványos támadójátékkal örvendeztették meg szurkolóikat, miközben
a vendégek egyre indegesebben
játszottak. Ennek köszönhetően a
hazaiak a találkozó 20. percében
büntetőhöz jutottak, amit Kókai
érvényesített. A második játékrészben a vendégek mindfent elkövettek az egyenlítés érdekében, ami
az 54. percben sikerült is nekik *
Marcelháza – Ímely 2:0 (2:0)
Lényegében az első félidőben eldőlt a találkozó végeredménye. Az
ímelyiek kemény ellenfélnek bizonyultak, de a hazai csapat igazolta,
hogy megérdemli a tabella első
helyét. Góllövők: Bačík M. (32.
perc), Németh (44. perc – büntetőből) * A bajnoki táblázatban 1.
Marcelháza 57 ponttal, 3. Ímely
(44 ponttal), 4. Gúta (43 ponttal)
V. liga, 29. forduló
Ekel – Ipolyság 3:1 (2:0) Klas�szisokkal szebb, kiegyensúlyozottabb játékot mutatott be a hazai
csapat, mint vendégeik. Az első
gól a 15. percben született Mészáros jóvoltából, majd a 37. percben
Hrabovsky talált a ságiak hálójába.
A második játékrészben is érződött az ekeli fölény, a 70. percben
Mészáros duplázott, viszont a 90.
percben az ekeliek kapujában landolt a labda * Nagykeszi – Perbete 3:2 (1:1) A sereghajtó perbeteiek alaposan meglepték a keszieket,
hiszen Tóth 21. percben lőtt góljára
a 38. percben Lakatos válaszolni
tudott. Így a két csapat döntetlennel ment öltözőbe. A második
játékrészben, a találkozó az 51.
percében Turza vezetéshez juttatta
a keszieket, majd a 63. percben ráduplázott. A találkozó 90. percében
Rigó még szépíteni tudott. * Naszvad – Ógyalla 1:2 (1:0) A hazai

ÚSZÁS

Ezúttal is remekül képviselték Komáromot a Delta úszóklub versenyzői

Június első hétvégéjén a komáromi versenyzők részt vettek a junior szlovák bajnokságon, a
Szász-testvérek pedig Bécsben, a nyílt bajnokságon remekeltek. Az országos bajnokságról a klub
teamje négy bajnoki, két ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza. A Szász-lányok Bécsből négy
arany- és egy bronzérmet hoztak haza.
Kušík Alex és Bielik Kevin az gazdagította. Indult a 200 m-es távon is aranyérmes lett, majd
idősebb juniorok korosztályá- mell- és 200 m-es vegyesúszás- a vegyesúszás 100 m-es távján
ban állhatott rajtkőre a maguk- ban is és eredményeivel beke- 1:01,24-es időt ért el, amivel
nál egy évvel idősebb társaik- rült a döntőbe. Itt csak a 200 megdöntötte Moravcová Martikal. Alex az első napon a 400 m-es vegyesúszásban volt lehe- na 31 évvel ezelőtt elért szlovák
m-es vegyesúszásban úgy ért tősége a rajtsűrűség miatt indul- rekordját.
célba 4:38,37-es idővel, hogy ni, viszont a 2:08,16-os idejével Ema annak ellenére bizonyítársait 16 mp-cel megelőzte és teljesítette a junior Európa-baj- totta, hogy jó formában van
így országos bajnok lett. Mivel nokságon való részvételi jogot. és joga van az idősebb diákok
volt rá ideje, rajtolt a 100 m-es Az 50 m-es mellúszásban úgy korcsoportjában rajtolni, hogy a
mellúszásban is, ahol arany- lett bronzérmes, hogy 0,05 mp- népes mezőnyben csak a középtávon végzett. Knihár Michal
gyűjteményét újabb éremmel el maradt el az ezüstéremtől.
Bielik Kevin az 50 m-es
mellúszásban és a 100 m-es
pillangóúszásban
rajtolt.
Mellúszásban aranyérmes
lett, pillangóban pedig
bronzérmesként állt dobogóra.
A bécsi nyílt 13 ország, 98
sportklubjának 1051 úszója közül nem hiányozhattak a Szász-testvérek sem.
Miriama, pillangó az 50
m-es távján „bemelegített
és bronzémet nyert, majd a
100 m-es távon nem talált
legyőzőre és aranyérmes
lett. A 200 m-es szabadstílusban a 200 m-es távon
újabb aranyérmet gyűjtött
be. Pihenésképp a 200 m-es

csapat mindvégig irányítani tudta
a játék menetét, csak éppen nem
ők voltak a szerencsésebbek. A
18. percben Cingel belőtte a naszvadiak első – és mint kiderült – a
találkozó egyetlen hazai gólját. A
második játékrészben aktívabbak
lettek a vendégek az 51. percben
Bugáň egyenlített, majd a 70. percben Kostič gólja végkép eldöntötte
a mérkőzés eredményét * A bajnoki táblázatban 5. Ógyalla (49
pont), 6. Naszvad (47 pont), 8.
Nagykeszi (40 pont), 9. Ekel (40
pont) 10. Hetény (37 pont), 15.
Perbete (26 pont)
VI. liga, MEVA 29. forduló
Nemesócsa – Búcs 1:1 (1:0) Ódor
24. percben lőtt góljával a hazai
csapat kezdett jobban, ám a második játékrészben a vendégek
voltak kezdeményezőbbek. Az ő
góljuk a 69. percben Kétyi révén
született * Keszegfalva – Újgyalla
5:1 (3:0) Remek, célratörő játékkal
jogosan ünnepelhetett a hazai csapat. Góllövők: 21. és 26. percben
Budai, a 45. percben Trajcsík, a
77. percben Csepregi büntetőből,
86. percben Szüllő, illetve a 48.
percben Németh * Bátorkeszi –
Bajcs 3:2 (2:1) Góllövők: Barton
(8. perc), Izsó (43, és 78. perc),
illetve 23. percben Nagy, az 52.

percben Szabó * Vágfüzes/Kava
– Csallóközaranyos 4:1 (2:1)
Góllövők: Litva (20.), Czukár
(31.), Kósa (49.), Szemenyei (76.),
illetve Lelkes (84) * Ifjúságfalva
– Szilos 0:10 (0:6) Góllövők: Cabada (3., 5., 13. és 24. p), Pivoda
(40., 65., 83. és 88. p) Babiš (25.)
Gere (50.) * Örsújfalu – Pat 2:5
(1:3) Góllövők: Csatlós (15. p),
Sándor (59. p), Szakál (22., 60.
és 90. p), Németh (26. p), Czuth
(43. p) * Csicsó – Dunamocs 5:1
(2:1) góllövők: Balázs (75. és 78.
p), illetve Horák (53. p) * Izsa –
Dunaradvány/Marcelháza B 5:1
(2:1) Góllövők: Pásztor (59. és 68.
p), Svitač (16.), Hegedűš (22.), Simon (28.), illetve Svitel (43. p) *
A bajnoki táblázatban 1. Szilos
(69 p), 2. Izsa (66 p), 3. Marcelháza B (60 p), 4. Újgyalla (51 p),
5. Csallóközaranyos (49 p), 6.
Nemesócsa (47 p), 7. Keszegfalva (46 p), 8. Dunamocs (45 p), 9.
Búcs (42 p), 10. Bátorkeszi (40
p), 11. Vágfüzes (37 p), 12. Bajcs
(31 p), 13. Ifjúságfalva (27 p), 14.
Pat (25 p), 15. Csicsó (16 p), 16.
Örsújfalu (10 p).
VII. liga, 24. forduló
Lakszakállas – Bogya/Gellér
4:0 (1:0) Gólövők: Csápai 2,
Császár és Győri.

AT L É T I K A
Múlt héten szombaton, Kele Géza immár a 185. maratonját futotta
le Besztercebányán. Ennek a futásnak az volt az érdekessége, hogy
éjszaka rajtoltak az atléták.
– Sajnos úgy 30 km körül sikerült elbotlanom és egy hatalmasat esni.
A csippkontrol-szőnyeget a szervezők nem épp a legjobb helyre tették, mert mások is botladoztak. Az esti rajt az viszont fantasztikus ötlet volt a szervezőktől. Esés után csak nehezen tudtam felvenni ismét
a tempót, de a vége mosolyogva letudtam – nyilatkozta a sportoló,
majd hozzá tette: – Itt szeretném megköszönni Bela Mišaknak az önzetlen segítségét, aki félmaratonon már célbaérés előtt volt és adott
egy számára fölöslegessé vált gyors „magnézium löttyöt”, így tudtam
folytatni a versenyt az eredeti tempóban.

KERÉKPÁROZÁS

Június 18-án, vasárnap rendezik meg a hagyományos PIKOBIKE KID CUP gyerekversenyt. Mindegyik kategória pályája Komárom-Kava biciklis úton halad, a SISTAG étteremtől.
Négy korcsoport pattanhat nye- a Sistagig kerekeznek. A 7-10
regbe. Az 1-4 évesek a Mini és évesek a Junior és Teen kategóBaby kategóriában versenyezhet- riákban egy kb. 13,5 km-es távot
nek, nagyjából 500 m-es távon. tesznek meg. Ők a bicikliúton
Az 5-6 éves Tanulók számára haladnak Izsáig, ahol letérnek a
már komolyabb a táv, mintegy dunamenti betonútra, melynek a
4,5 kilométeres. Ők Harcsásig végén visszatérnek a kerékpárúthaladnak, ahol megfordulnak és ra, s azon tekernek vissza a célba.

CSELGÁNCS

Abu Dhabi National Pro elnevezéssel, Prágában került megrendezésre a cselgáncs egy különlegesen kemény ágában, a brazil
jiu jitsuban. A gútai Román Sándor a kék övesek kategóriában,
69 kg-os súlycsoportban lépett tatamira. Két német és egy vietnami ellenfele volt, két összecsapását pontozással megnyerte és
ezüstérmes lett.
– Ebben a sportban ez idáig a legnagyobb sikerem, mivel elég magasan rangsorolt versenyről beszélünk. Aki nem ismerné a brazil
jitsut, ez egy földharcközpontú
nagyon technikás küzdősport.
Feszítesekkel, fojtásokkal, töréstechnikákkal kell az ellenfelet feladásra kényszeríteni. Már
két éve a gútai Contendo MMA
klubban készülök, ahol Forgács
Attila sokat segít, de mellette
párhuzamosan folytatom a hagyományos cselgáncsot, ami
nagyon jó alapot adott ehhez a
sportághoz. Ezúton szeretném
megköszönni érsekújvári mesteremnek, Bilisic Tomasnak, és
természetesen a cselgáncs gútai mesteredzőjének, Vincze Ferencnek a felkészítést – nyilatkozta lapunknak Román Sándor.

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 15-én
június 16-án
június 17-én
június 18-án
június 19-én
június 20-án
június 21-én

GRATULÁLUNK
Jolán
Jusztin
Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az örsújfalusi Horváth Péter és a
komáromi Koczkásová Eva, a komáromi Vödrös
József és Hentek Júlia, Jankovič Saša és Mihaličková Soňa.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a naszvadi Endrédi Sebastian, a marcelházai
Rafael Roland, a komáromi Tóbiás
Dávid, Szabó Gréta, Vargová Zaira
Michelle, Hrabovsky Balázs és Sztojková
Sofia, a nagykeszi Kovács Miklós Mihály,
az udvardi Vondráková Sara, az izsai Tóth Gellért,
az ácsi Besenyei Benett, a szentpéteri Győri Natália és Šimková Sofia, az ógyallai Csémi Dorina és
Kesanová Ema, a bajcsi Habenicht Erik Alexander, az érsekújvári Magdová Hanka, az ekeli Bátkai Emma, a harcsási Kuníček Kevin és a muzslai
Szabóová Bianka.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
csicsói id. Forgács Béla (81 éves), a komáromi Molnár Arthúr László (68 éves), Paxner Imre (75 éves)
és Ferencz Ilon (84 éves), a gútai Szabó Endre (83
éves), Nagy Gizella (96 éves), a nemesócsai Baranyai
Kálmán (86 éves), valamint a komáromfüssi Komjáti
Ottó (61 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkben kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, ismerősöknek,
a volt munkatársaknak, a jó barátoknak
és mindazoknak, akik június 7-én elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a drága férjet, édesapát és nagyapát,

Tóth Jánost,
(Gúta)

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

Pikáns majorannás
tokány

Hozzávalók / 4 adag:
80 dkg marhalapocka
2 közepes fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 tk majoránna
150 g tejföl (20%-os)
fél citromból nyert
citromlé
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 ek sertészsír
1 evőkanál finomliszt

Elkészítése:
A marhalapockát megmossuk, és 1 cm vastag, 5 cm hosszú csíkokra vágjuk.
Az apróra vágott vöröshagymát zsíron megpirítjuk, hozzáadjuk
a húst, majoránnával, borssal, sóval, fokhagymával fűszerezzük,
megfelelő mennyiségű vízzel felöntjük, és lefedve pároljuk.
Időnként megkeverjük, ha a leve elfőtt, kevés vízzel pótoljuk.
Ha puhára párolódott a hús, a liszttel elkevert tejföllel az egészet
kb. 5 percig főzzük, majd a citrom levével ízesítjük.

aki életének 72. évében, türelemmel viselt szenvedés után
távozott családja köréből.
Köszönjük a viágokat, koszorúkat
és a részvétnyilvánításokat, amelyekkel mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, volt kollégáknak
és mindazoknak, akik elkisérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesapát, apóst, testvért,
nagyapát és dédapát

Szabó Endrét,

aki türelemmel viselt,
hosszantartó betegség után
adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és
a részvét őszinte szavait,
amelyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

Hozzávalók:
20 dkg liszt
15 dkg cukor
2 tojás
1 ek szódabikarbóna
2,5 dl kefir
1 ek kakaópor
4 ek étolaj
csipet só
Krémhez:
7,5 dl tej
2,5 cs vaníliás pudingpor
1 dl víz
25 dkg mascarpone
3 cs vaníliás cukor
20 dkg porcukor
0,5 l cukrász-habtejszín
4 ek fekete kávé
2 cs habfixáló
1 ek zselatin
Elkészítése:
A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tojásokat szétválasztjuk, a
sárgákat kikeverjük alaposan a cukorral, olajjal és a kefirrel. A
fehérjét kemény habbá verjük. A lisztet elkeverjük a kakaóporral és a szódabikarbónával, majd óvatosan a habhoz forgatjuk
a sárgás masszával együtt.
Egy közepes tepsit (30 x 20 cm) alaposan kivajazunk és kilisztezünk, majd a masszát belesimítjuk és tűpróbáig sütjük (kb.
20 perc), majd kihűtjük. A krémhez a pudingport cukor nélkül
felfőzzük a tejben. A zselatint feloldjuk 1 dl vízben, kihűtjük,
majd a pudinghoz adjuk.
A mascarponét alaposan elkeverjük a porcukorral, vaníliás cukorral, kávéval, majd a pudinghoz adjuk és alaposan elkeverjük. A tejszínt keményre verjük a habfixálóval.
A pudingos krémet a tésztára simítjuk, majd rákenjük a felvert
tejszínhabot.

Árnyékolástechnika és szerviz

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók *
ablakés ajtószerviz is!

Július 1-jétől a kisvállalkozók
számára is kötelező az internetes kassza!

Apliko+

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

Tel.: 0917 381 073

Ne feledje:

A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön
a szakembereknél:

Mascarponés
Ilona szelet

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

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Eladó:

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

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

Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk furgonra –
3,5 tonnáig.

Tel.: 0908 555 600.

Eladó Keszegfalván

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

Tel.: 0907 789 807
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