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Nincs elég szakember az internetes
kasszagépek bevezetéséhez
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a vállalkozóknak
Az ide vonatkozó előírások alapján már áprilistól az ösz-
szes, kezdő vállalkozónak az adóhivatallal összekötött 
online pénztárgépet kellene használnia, azoknak, akik-
nek már korábban is volt vállalkozásuk június végéig kell 
regisztrálniuk magukat.
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Megtalálták
az eltévedt férfit

Június 10-én érkezett a bejelentés a rendőrség ógyallai pa-
rancsnokságára, hogy naszvadi lakásáról ismeretlen helyre 
távozott egy egészségügyi problémákkal küszködő idősebb 
férfi.
A kiterjedt nyomozás sikert ho-
zott, mert a férfi autóját múlt 
héten szerdán Bajcs község Far-
kasd (Vlkanovo) településrésze 
mellett, egy elhagyatott erdő és 
tó közlében megtalálták.
A rendőrség járőrei azonnal 

elkezdték a környék átkutatá-
sát. Keresésében az ógyallai 
rendőrség munkatársain kívül 
a komáromi rendőrség kutyás 
szolgálati osztályának munka-
társai, valamint az eltűnt sze-
mély hozzátartozói is részt vet-
tek. Még a délelőtti órákban az 
elhagyott autótól mintegy 5 ki-
lométerre találták meg a férfit. 
Zavarodott és riadt és ki volt 
száradva. A mentők kórházba 
szállították megfigyelésre. Ál-
lapota kielégítő.

A kormány egyetért Juraj Blanár és Robert Fico (mindketten Smer-SD) parlamenti képviselők 
javaslatával, valamint a kezelési költségekről szóló törvénymódosítás értelmében ingyenessé 
tennék az új okmányok kiadását a házasságkötés utáni névváltoztatást követően. 
A törvénymódosítás célja, 
hogy támogassa a hagyomá-
nyos családmodellt és könnyít-
sen a friss házasok helyzetén, 
ezért eltörli a kezelési költsé-
geket és a díjkötelezettségeket 
(a nevek bejegyzése a cégjegy-
zékbe), amelyek közvetlenül 
összefüggnek a házasságkö-
téssel és azt követő névváltoz-
tatással. Ezentúl ingyenesen 
adják majd ki az okmányokat 
a házasságkötést követően, és a 
cégjegyzékben is díjmentesen 
módosítják az adatokat.
Jelenleg 4,50-et kell fizetni az 

új személyazonossági igazol-
ványért, az útlevélért pedig 
33 eurót. A jogosítvány és a 
nemzetközi jogosítvány kivál-
tásának illetéke 6,50 euró. A 
vállalkozással kapcsolatos mó-
dosítások bejegyzéséért 3 eurót 
kell fizetni. A jelenlegi törvény 
más díjakat is érint.
Ladislav Kamenický pénzügy-
miniszter a kormányülést kö-
vetően azt nyilatkozta, ez az in-
tézkedés nem lesz különösebb 
hatással az állami költségvetés-
re. Ténylegesen arról van szó, 
hogy ha egy nő az esküvő után 

szeretné megváltoztatni a veze-
téknevét (felvenni férje veze-
téknevét), akkor minden ezzel 
járó költséget elengednek, pél-
dául a személyigazolványban 
vagy a jogosítványban feltün-
tetett adatok módosításáért sem 
kell majd fizetni.

Követésre méltóan döntöttek
a nyitrai városi képviselők

A nyitrai városi képviselőtestület múlt hét pénteken megtartott ülésén követésre méltó hatá-
rozatot fogadott el. Ennek alapján a megyeszékhelyen betiltja minden játékterem, kaszinó és 
„félkezű” rabló, azaz nyerőgép működtetését. Olyan városi általános rendeletet fogadtak el, 
amellyel megtiltottak minden ilyen jellegű tevékenységet.
Ez a tiltás vonatkozik a szállodákra, motelekre, 
panziókra, a kereskedelmi üzletláncokra, a kul-
turális, vagy nyilvános szórakozóhelyekre. A vá-
rosatyák gondoltak ám „kiskapukra” is és a tiltás 
a magánházakban esetleg elhelyezésre kerülő 
játékgépekre is kiterjed.
A határozat ellen elsősorban a Szórakoztató Já-
tékgépek Asszociációja (AZH) bírósági perrel 
fenyegette az önkormányzatot, bár az eddigi in-
formációk szerint nem jelentették be, hogy a vá-
rosi rendelet mely pontjával nem értenek egyet...
A városvezetés döntését befolyásolta az a petíció 

is, amelyet Nyitra lakosai nyújtottak be a játék-
termek bezárása érdekében.
Nagy valószínűség szerint a lakosok aránya 
alapján Komáromban több a játékterem és a 
nyerőgép, mint Nyitrán. A Európa szálló új tu-
lajdonosa nem is titkolta, hogy kaszinót szeretne 
ott nyitni. Ha a nyitraihoz hasonló döntést hoz-
na a komáromi önkormányzat, kevesebb lenne 
a rossz szociális helyzetbe kerülő család, s az új 
tulajdonos kaszinó helyett ismét üzemeltetné a 
közkedvelt szállodát és szórakozóhelyet.
Ehhez csak akarat kell...

Ingyenes lesz az ügyintézés

Szlovákiának eddig négy köztársasági elnöke volt. Az elsőt, 
Michal Kováčot a parlament választotta meg. Az első köz-
vetlen elnökválasztást Rudolf Schuster nyerte 1999-ben. 
Utána két cikluson át Ivan Gašparovič volt az államfő, majd 
a most távozó Andrej Kiska. Az ő megbízatása múlt héten 
szombaton telt le, amikor Čaputovát beiktatták hivatalába. 
Zuzana Čaputovát március 30-án, a közvetlen köztársasági-
elnök-választás második fordulójában választották államfő-
vé, amikor a voksok 58,4 százalékát szerezte meg.

Szombaton a parlament ünne-
pi ülésén került sor, amelyet a 
Vigadó (Szlovák Filharmónia) 
épületében tartottak, ahol Ivan 
Fiačan, az Alkotmánybíróság 
elnöke előtt Zuzana Čaputová 
letette a hivatali esküt és azzal 
elfoglalta a köztársasági elnöki 
hivatalt. 
– Értelmet, szívet és segítő ke-
zet kínálok. Az eskü letételével 
a közszolgálat minden kötele-
zettségét vállalom. Nem kor-
mányozni jöttem, hanem szol-
gálni az embereket, Szlovákia 
állampolgárait – jelentette ki 
az ország új elnöke a beiktatást 
követően, majd így folytatta – 
– Örülök minden spontán meg-
nyilvánulásnak, ami előmoz-
dítja a szomszédság, a város, 
a társadalom sikerét. Örülök 

minden férfinak és nőnek, aki 
hazatér Szlovákiába és minden 
kezdeményezésnek, amely ezt 
igyekszik előmozdítani. Ez 

az ébredés főként az országba 
vetett hitről, az emberek po-
tenciáljáról és arról szól, mire 
vagyunk képesek együtt.

Időközben azonban kiderült, 
hogy az átálláshoz szüksé-
ges informatikai rendszere-
ket szolgáltató cégből kevés 
van, s ennek következtében 
lehetetlen időben kiszolgálni 
az összes vállalkozót. Ennek 
köszönhetően a kormány a 
pénzügyminiszter javaslatá-
ra úgy határozott, hogy nem 
büntetik meg azokat, akik 
nem tudnak időben átállni az 
új rendszerre.

Azok a vállalkozók, akik 
igazolni tudják, hogy június 
30-ig megrendelték a pénztár-
gépet és igényelték a kódot, 
szeptember 30-ig használ-
hatják régi pénztárgépüket, s 
nem kapnak büntetést. Remél-
hetően a kormány javaslatát a 
parlamenti képviselők gyorsí-
tott formában fogadják majd 
el. Az eKasa rendszerbe már 
csaknem 60 ezer vállalkozó 
csatlakozott. 

A múltat feledni sosem szabad!
Vasárnap délelőtt a komáromi Aranyember utcában levő 
zsidó temető ravatalozójában ismét összegyűltek a szüleikre, 
nagyszüleikre, szereteikre emlékezők. Mindazok, kik örökre 
emlékezetükbe vésték, hogy a fasiszta gyűlölködés ártatla-
nok millióit küldte gázkamrákba, koncentrációs táborokba 
egy hamis eszme jegyében. Dr Frölich Róbert főrabbi a véres 
korszakra emlékezett beszédében, szavait Budai Miklós kán-
tor fájdalommal teli éneke is megerősítette (balról). Felszólalt 
Keszegh Béla, Komárom polgármestere is. A megemlékezést 
megtisztelte jelenlétével Disztl Antal, Magyarország pozsonyi 
nagykövetségének tanácsosa is, aki Alapy Gáspár hősiességé-
nek szeretne emléket állítani Izraelben. A temetői visszaemlé-
kezés után a résztvevők a zsinagóga jelképes égetőkemencéjé-
nél helyezték el mécseseiket.  Kép: Kollár Zoltán

Véget értek az
56. Jókai Napok

Szombaton Kiss-Péntek József, az újkori diákszínjátszás ta-
valy elhunyt rendezőjére emlékeztek gálaműsorral, majd va-
sárnap Jókai Mór szobrának megkoszorúzásával, valamint az 
azt követő díjkiosztással fejeződtek be az idei Jókai Napok.
Jókai Mór szobránál – a Szó-
zat elhangzása után – Bangha 
Roland Kányádi Sándor Van-
nak vidékek című 
versét mondta el. 
Miután Komárom 
város, a Jókai Köz-
művelődési és Mú-
zeum Egyesület, 
valamint a feszti-
válszervezők kép-
viselői elhelyezték 
koszorúikat a rendezvény-
névadó szobrának talapzatán, 
a „fókuszosok” kezdeménye-
zésére a résztvevők közösen 
elénekelték a Himnuszt.
A Vmk-ban Hizsnyan Géza, a 
zsűri nevében értékelte a pro-
dukciókat. Csodának nevez-
te, hogy fogyatkozó közös-
ségünkben, a virtuális világ 

térhódítása idején még min-
dig vannak a műkedvelő szín-
játszás iránt érdeklődő, tenni 

akaró felvidéki 
magyarok Kissé 
fájlalta, hogy csu-
pán három felnőtt 
csoportot értékel-
hettek, ám hoz-
zátette: a nagy 
élményt nyújtó 
fődíjas csoport e 

hiányért is pótolta a zsűrit és 
a közönséget.
A díjazottak névsorát la-
punk 3. oldalán közöljük.

Zuzana Čaputová
Szlovákia első női

köztársasági elnöke

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
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A nívós oktatás mellett
aktív társadalmi munka is folyik

az ógyallai Feszty Árpád Alapiskolában
Családi nap az iskolában

A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda a Komplex Instrukciós Program keretén belül idén is megrendezte a már hagyomá-
nyosnak mondható Családi napot. Az éves tervezetben kiemelkedő helyet foglal el ez a rendezvény. Az iskola vezetősége, a 
tanári kar illetve intézményünk minden alkalmazottja ily úton is kíván köszönetet mondani azon ógyallai szülőknek, akik 
gyermekeik számára a mi iskolánkat választják a többségi nyelvű intézményekkel szemben. 
A Családi nap 2019. 05. 31-én 
került megrendezésre az isko-
la területén. Rendezvényünk 
a tornaterem szociális helysé-
geinek ünnepélyes átadásával 
kezdődött. Ezen helységeket 
iskolánk önerőből újította fel 
helybéli vállalkozók, szülők 
segítségével. Az átadáson be-
szédet mondott iskolánk igaz-
gatója, Deme László. Jelenlé-
tükkel megtisztelt bennünket 

városunk polgármestere, Mgr.
Peter Závodský illetve al-
polgármestere, RNDr. Mária 

Hamranová. Ezúton is köszön-
jük Ógyalla vezetőségének, 
hogy elfogadták meghívásun-
kat. Az összejövetel az átadás 
után tovább folytatódott a 
családok versenyével. Peda-
gógusaink sokat fáradoztak 
azon, hogy minél színesebb, 
szórakoztatóbb és különbö-
ző készségeket igénybe vevő 
versenyfeladatokkal kedves-
kedjenek a megjelent csalá-

doknak. Nagy-
szerű érzés volt 
megtapasztalni 
azt, hogy gyere-
keink a szülők-
kel, testvérekkel, 
családtagokkal 
együttműködve 
miként oldják 
meg a különbö-
ző feladatokat és 
érnek el kitűnő 
eredményeket. 
A családi verse-
nyekkel párhu-
zamosan zajlott 
a muffin sütő 

verseny kiértékelése. A sze-
rencsés zsűri finomabbnál fi-
nomabb édességeket kóstolha-

tott és bírálhatott 
el. Bár nehéz dol-
guk volt, végül 
mégis sikerült 
felállítaniuk egy 
ranglistát a legfi-
nomabb sütemé-
nyekről. Miután 
minden család 
sikeresen végzett 
a feladatokkal, 
a nap egy csalá-
dias focimeccsel 
folytatódott. A 
mérkőzésen részt 
vehettek kicsik, nagyok, apu-
kák, anyukák, tanító nénik és 
bácsik is egyaránt. A meccs 
igencsak jó hangulatban telt, 
az iskolaudvar megtelt gye-
rekkacajjal, a gólöröm hurrá-
jával és lelkes zsivajjal. Azon 
gyerekek sem maradtak tétlen, 
akik nem kapcsolódtak be a 
fociba, mivel az iskolaudva-
ron felállított ugrálóvár is kel-
lemes időtöltésnek bizonyult 
számukra. A lelkes gyerekek 
és szülők rendelkezésére állt 
egy kis pultos büfé is, ahol 
az érdeklődők vattacukrot, 
édességet, üdítőket, kolbászt 

és pecsenyét vásárolhattak. 
A Családi nap a versenyek 
kiértékelésével zárult, ahol 
értékes ajándékot vehettek át 
a legügyesebbnek bizonyu-
ló családok és a legfinomabb 
muffint sütő anyukák.
Még egyszer szeretnénk 
megköszönni minden kedves 
szülőnek, nagyszülőnek, je-
lenlévőnek, hogy ellátogatott 
hozzánk, hiszen tudjuk:

 „Olyan lesz a jövő,
mint amilyen a ma iskolája.”

(Szentgyörgyi Albert).
 Kianek Melánia

Kép: Tallósi Norbert

Nyílt nap – mindenkinek
Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és 
Óvoda pedagógusai immáron 2. éve al-
kalmazzák sikeresen a KIP (Komplex 
Instrukciós Program) módszer fogásait. A 
projekt lényege nem csupán az, hogy in-
tegrálja a szociálisan hátrányos helyzetű 

vagy tanulási nehézségekkel küzdő diá-
kokat, hanem az is, hogy a módszert szé-
les körben ismertesse a nagyközönséggel.
Intézményünk ennek érdekében már so-
kadik alkalommal tárta ki kapuit. Leg-
utóbb 2019. 06. 04-én, amikor szám 
szerint 19 tanórát tekinthettek meg a 

szülők, a környező iskolák pedagógusai 
és a módszer iránt érdeklődők. Így nem 
csupán a Komplex Instrukciós Program 
folyamatába nyerhettek betekintést a je-
lenlévők, hanem megtapasztalhatták 
azt is, hogy tanulóink hogyan dolgoz-

nak, hogyan telnek mindennap-
jaik az iskolában és mennyire 
aktívak. 
Pedagógusaink mentoraik je-
lenlétében látványos órákkal és 
érdekesebbnél érdekesebb fel-
adatokkal várták a gyerekeket 
és az érdeklődőket is. Láthat-
tunk KIP módszerrel megtar-
tott képzőművészeti nevelést, 
öt magyar órát különböző év-
folyamokban, még történelmi 
ismereteinket is gyarapíthattuk. 
Belekóstolhattunk 3 alsó és 
2 felső tagozatos matematika 

órába, ismerkedhettünk környezetünk 
érdekességeivel, sőt fizikázhattunk is. 
Belemerültünk a szlovák és az angol 
nyelv rejtelmeibe kicsiknél és na-
gyoknál egyaránt.
A végeredmény: gyönyörű és tartal-
mas csoportmegoldások, kommuni-

káció, összedolgozás, kölcsönös segítség-
nyújtás, prezentáció, önértékelés, egyéni 
feladatok és sok nevetés. Nagy Kitti

Pál Gábor felvételei

Workshop az oktatásügyieknek
Iskolánkon a 2018/2019-es tanévben kezdtük el gyakorlatban is 
alkalmazni a Komplex Instrukciós Programot. Ennek köszön-
hetően sok új hasznos ismerettel gazdagodtunk. Egy teljesen új 
szemléletváltásra volt szükségünk, hogy ezt a módszert igazán 
hatékonyan tudjuk alkalmazni. A program keretében június 4-én 
iskolánkon sor került egy szakmai napra, melyen részt vettek 
magyarországi képzőink is. Először kolléganőnk, Mészáros Re-
náta ismertette, hogy a KIP-es módszer, hogyan alkalmazható 
hatékonyan a roma tanulóknál. Összefoglalta, hogyan sikerült 
bevezetni a módszert ezeknél a gyerekeknél. Mára már szépen 
alkalmazható náluk is. Lépésenként, részekként kellett a mód-
szerrel megismertetni a tanulókat. Az egy év alatt fejlődött a szó-
kincsük, a kreativitásuk és az önállóságuk. A nap másik előadása 
a zaklatásról szólt, méghozzá a KIP szemszögéből. A zaklatás 
egy aktuális probléma, melyre nem könnyű megoldást találni. 
Örömmel hallottuk, hogy az általunk elsajátított KIP program 
megoldást nyújthat erre a prob-
lémára. Nagy Annamária, szak-
pszichológus tartotta az előadást, 
melyből megtudtuk, hogy a zak-
latás vagy más néven bullying 
sokat árthat a zaklatott félnek, 
kihathat egészen még a felnőtt-
korára is. Zaklatásnak tekinthető 
a csúfnév, kizárás egy csoportból, 
verés, fogdosás, zsarolás, rosz-
szindulatú pletykák. Manapság 
pedig egyre inkább előtérbe kerül 
az úgynevezett cyberbullying, 
más néven az internetes zaklatás. 
A fő veszélyét az jelenti, hogy ál-

landóan jelen van, a nap 24 órájában. Ezenkívül a szülők nem 
igazán vannak tisztában ennek a mikéntjével. Fontos lenne, 
hogy figyeljék a gyerekek Facebook-profilját, hogy nézzenek 
utána, milyen oldalakat böngésznek, vagy milyen videókat néz-
nek, és beszéljék meg az esetleges látottakat a gyerekekkel. A 
pedagógusnak is nagy szerepe van a zaklatás megfékezésében. 
Ha egy gyermek megkeres minket efféle panaszokkal, akkor 
szánjunk rá időt, hogy meghallgassuk őt, és lehetőségeinkhez 
mérten segítsünk. A krízisintervenciós beszélgetés egy módszer, 
amit mi tanárok is tudunk alkalmazni. A módszer lényege, hogy 
a gyerekeknél oldjuk a szűkülést, együttérzést tanúsítsunk, me-
séltessük el a történetet (fontos az időrend betartása), majd ku-
tassuk fel együtt a gyerekkel a saját erőforrásait. Ha ennyit meg 
tudunk tenni a gyermekért, már akkor is sokat segítettünk. Ha 
még egy konkrét lépéshez is eljutunk, az pedig már nagyon jó. 
Itt jön képbe a KIP módszer, melynek alkalmazása segít abban, 

hogy a gyermek kifejezőképes-
sége fejlődjön, bátrabban mer-
jék vállalni saját véleményüket, 
merjenek és tudjanak beszélni 
saját érzéseikről. 
Az előadás hasznosságát mutat-
ja, hogy konkrét információhoz 
jutottunk, mi is a teendőnk, ha 
a gyerekek között zaklatás jele 
mutatkozik. Sőt, mivel iskolán-
kon a KIP módszer beépült a 
mindennapi iskolai életbe, már 
ezzel is megtettük az első lépé-
seket a zaklatás megelőzésében. 

Kép: Deme László

A Selye János Gimnázium
épületének legnagyobb 
felújítása kezdődik el

Idén tavasszal egy nyári tanteremmel gazdagodott az iskola, 
melynek kivitelezője Kubovics Gergely, a Green Dream kft. 
cég tulajdonosa volt. Már a generációk nagytalálkozóján fel 
is avatták, az új teret, ahol a nagy melegben akár 30 diák is 
kényelmesen elfér és tanulhat itt, amennyiben az órán nincs 
szükség például táblára. 
A napjainkban elinduló épületfelújítás lesz a gimnázium elmúlt 
száz évének legnagyobb beruházása. Az iskola már 2008-ban és 
2009-ben is pályázott egy uniós projektre, végül Nyitra megye 
közgyűlése 2017 őszén fogadta el a felújításra vonatkozó terve-
zetet és sorolta be a tőke jellegű kiadások közé. A közbeszerzést 
Nyitra megye hirdette meg, a Graphite kft., Bartal Zoltán tervei 
alapján. A területet május 29-én az iskola átadta a Darton kft.-nek, 
Šimon Péter ügyvezető igazgatónak, a közbeszerzés nyertesének. 
A műszaki felügyelő Szegi Dénes mérnök, az iskola volt diákja 
lett, aki egész évben felügyeli majd a helyszínen elvégzett mun-
kát. A tervek szerint a munkálatokat 2020. május végére kell befe-
jezniük. Megújul a világítás, korszerűsödik a fűtésrendszer, kicse-
rélik az ablakokat, restaurálják a stukkókat, illetve hőszigetelik a 
tornatermet. Az épület hőszigetelésére nincs lehetőség, mert ugyan 
nem műemléki épület, 
de műemléki zónában 
helyezkedik el. 
Az építkezést, tehát 
a munkálatokat tel-
jes egészében Nyitra 
megye finanszírozza, 
az összköltség 1 mil-
lió 717 519,85 euró. 
A tényleges munka 
várhatóan ősszel kez-
dődik, természetesen 
a diákok biztonsága 
az első, így az isko-
la igazgatósága minden fontos változásról időben értesíti a szü-
lőket és a tanulókat is. A felújítás a tanítást nem befolyásolja a 
2019/2020-as tanévben.
Az, hogy a gimnázium kiérdemelte Nyitra megye támogatását, 
annak köszönhető, hogy az elmúlt három évben mindig az első 
helyen, a tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján sport-
eredmények alapján a második-harmadik helyen végzett az ok-
tatási intézmény a 96 megyei fennhatóságú iskolája között. Idén 
121 diák érettségizett, de a szeptemberben érkező diákok száma is 
121, a diáklétszám így csak minimális mértékben változik, tehát a 
fejlődés fenntartható.
Az új megyei testület újra elfogadta ezt a tervezetet, így ezúton is 
szeretnénk megköszönni a megye volt és jelenlegi képviselőinek, 
a megye elnökének, a megyei hivatal munkatársainak, a régió par-
lamenti képviselőjének, hogy pártállástól függetlenül támogatták 
a Selye János Gimnázium felújítását.

Králik Zsuzsanna

Fedezzük fel
a gyermekben rejlő tehetséget!

A Munka Utcai Alapiskolában folyó oktató-nevelő munkának 
egyik pillére a gyermekek adottságainak, képességeinek fel-
tárása és annak fejlesztése. Erre a tanítási órákon kívül a kü-
lönféle szakkörök, oktatáson kívüli tevékenységek nyújtanak 
lehetőséget. A gyerekek ilyen irányú fejlődéséről, eredménye-
iről osztályzat formájában nem szereznek tudomást a szülők.
Tanulóink tehetségüket, ki-
magasló képességeiket ugyan 
egy-egy verseny során kama-
toztathatják, társaik, szüleik s a 
nyilvánosság előtt ezek mégis 
sokszor rejtve maradnak. Má-

jus utolsó csütörtökje az elő-
adó-művészet iránt is vonzódó 
tanulóinknak ad lehetőséget a 
bemutatkozásra. Iskolánk ha-
gyományos műsora, a Tarka 
délután keretében a szülők és a 
szélesebb nyilvánosság elé tár-
juk, hogyan sikerült feltárnunk 
a gyermekekben rejlő tehetsé-
get, és milyen szintre sikerült 
azt fejlesztenünk. Idén május 
30-án tartottuk műsoros dél-
utánunkat a Városi Művelődési 
Központban. A nézőtér szinte 
zsúfolásig megtelt, ám ugyan-
így volt ez az épület egyéb 
termeivel is: az öltözőkben, 
tükrös teremben, ruhatárban, 
folyosókon megannyi fellépő 
– izgalomtól kipirult MUAI-s 
tanuló. Izgalmuk érthető volt, 
hiszen heteken, hónapokon át 

nagy-nagy odaadással készül-
tek, gyakoroltak pedagógusaik 
vezetésével. Munkájuk meg-
hozta gyümölcsét, mert a juta-
lom, a tetszést nyilvánító vas-
taps nem maradt el. A műsor 
idén is valóban tarkára sikerült: 
helyet kapott benne az ének, a 
néptánc, a modern tánc, az ak-
robatikus elemekkel tarkított 
tánc, a közönség hallgathatott 
népzenét, hangszeres zenét, s 
a jó hangulatot népi gyermek-
játékok, szavalat, jelenetek 
fokozták. A színes és változa-
tos műsor valóban kellemes 
és szórakoztató délutánt ered-
ményezett. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a kedves 
szülőknek támogatásukért, 
segítségükért és bizalmukért, 

hogy a mi iskolánkra bízták 
gyermekeik képzését, nevelé-
sét s a bennük rejlő tehetség 
kibontakoztatását.

Szlávik Tímea,
a Tarka délután szervezője



3

Székelyföldi útjaink
Május végén zarándokútra indult a komáromi Ma-
rianum Egyházi Iskolaközpont tantestülete, kiegé-
szülve a környék hitoktatóival. Főtisztelendő Kiss 
Róbert kanonok úr vezetésével Csíksomlyó felé 
vettük az irányt, hogy a Szentatya erdélyi látoga-
tásának részesei lehessünk. Az autóbusz okozta ké-

nyelmetlenséget a jó társaság, a csodálatos táj és az 
erdélyi emberek vendégszeretete ellensúlyozta. Az 
első hosszabb megálló Marosvásárhelyen volt, ahol 
a Keresztelő Szent János plébániatemplomban egy 
csodálatos misén vettünk részt, melyet rövid vá-
rosnézés követett. Az este már Csíkszenttamáson 

ért bennünket, ahol magyar és székely zászlókkal, 
barátsággal és vacsorával vártak bennünket. Mi 
egy erdélyi pedagóguskollégánál voltunk elszállá-
solva, s megtudtuk tőle, hogy a minket elválasztó 
nyolcszáz kilométer ellenére hasonlóak a gondja-
ink és az örömeink is.

Másnap már kora hajnalban 
útra keltünk Csíksomlyóra. 
A település határából zuhogó 
esőben, egyre nagyobb tömeg-
ben ballagtunk a Kissomlyó-
hegy és a Nagysomlyó-hegy 
közötti nyereg felé. Előző nap 
figyelmeztettek minket, hogy 

kést, üveget, veszélyes tárgya-
kat ne vigyünk magunkkal, s 
elegendő folyadék is legyen 
nálunk. Nos, a folyadék után-
pótlás folyamatosan biztosított 
volt, csak úgy szakadt a zuhé, 
mintha dézsából öntenék… 
Furcsa módon mégis mindenki 
nyugodt volt, békésen bakta-
tott a meredek hegyoldalban 
felfelé, kezet nyújtva és segítve 
ismerőst, ismeretlent. Egyszer 
valaki énekelni kezdett, mely-
be lassacskán az egész höm-
pölygő emberáradat bekapcso-
lódott, s a lábunk alatt lefelé 
áramló patakocskában tocsog-
va, román rendőrök csoportjai 
mellett elhaladva fáradhatat-

lanul baktattunk egyre szapo-
rábban. Mintha valami rejté-
lyes erő vonzott volna minket, 
valami olyan, mint hosszú út 
után a szülői ház ablakán ki-
szűrődő fény, a megfőtt ebéd 
illata, a vágyott anyai szempár 
féltő sugara. Erőt ad az ember-

nek, ha várják, ha szeretettel 
fogadják. Nagyasszonyunk, a 
sugárkoszorúval övezett Szűz 
Mária – aki a földgömbön és 
a holdsarlón áll, feje körül 
pedig tizenkét csillagból álló 
glória ragyog – már várt reánk. 
A hármas halmot formázó ol-
tár rejtekéből figyelt minket, 
mi pedig megálltunk előtte. 
Megjöttünk, Anyácskánk. Ko-
máromból, a Rólad elnevezett 
iskolából. 
Elhoztuk magunkkal az otthon 
maradottakat, szeretteinket, a 
felvidéki magyarságot – gondo-
san becsomagolva a szívünkbe. 
S elhoztuk a mártír grófot, Es-
terházy Jánost, Isten szolgáját 

is. Az ő ügyét is az oltárra he-
lyeztük, s közös imába fogtunk, 
mely fokozatosan énekbe for-
dult át. „Ó, én édes jó Istenem, 
Oltalmazóm, segedelmem, 
Vándorlásban reménységem, 
Ínségemben lágy kenyerem…” 
Bármerre kalandozott el a te-
kintet, éneklő tömeg, egység, 
béke, Isten felé fordulás lát-
szott. Ereje van ennek a hely-
nek, jó lenne hazavinni belőle, 
az erőtleneknek, magányosok-
nak, a reményteleneknek…
Egyszer csak felmorajlott a 
tömeg. Vidám integetéssel je-
lezték, közeledik a Szentatya. 
Autóban ült, a pápamobilban, 
mely került egyet a tömegben, 
valószínűtlenül közel mindany-
nyiunkhoz. Csodálatos módon 
elállt az eső is, feloszlott a köd, 
s ránk mosolygott a nap. Elkez-
dődött a szentmise, s Ferenc 
pápa egy kicsit a mi nevünkben 
is szólt: „Isten iránti örömmel 
és hálával vagyok ma itt, ezen a 
történelmi értékekben és hitben 
gazdag, kedves Mária-kegy-
helyen, ahová gyermekként 
jövünk, hogy találkozzunk égi 
Édesanyánkkal és hogy egymás-
ban valódi testvérekre leljünk. 
(…) Ez a nép a szenvedések 
közepette sem fárad el keresni 
az élet vizének a forrását, ahol a 
remény új erőre kaphat.”
A szentmise után voltunk 
még a Gyilkos-tónál, más-
nap megálltunk Parajdon, 
Székelyudvarhelyen, Farkas-
lakán, Korondon, s be kell 
vallani: sok csodát láttunk, 

sok élménnyel tértünk haza.
A Szentatya rózsát hozott a 
Csíksomlyói Szűzanyának. 
Mi pedig elzarándokolhattunk, 
hogy tanúi legyünk e jeles 
eseménynek, s hogy Nagyasz-
szonyunk pártfogását kérjük az 
otthonmaradottakért, családja-
inkért, iskolánkért, nemzetün-
kért. Érted is imádkoztunk, s 
reménnyel a szívünkben térünk 
haza. Igazi zarándokút volt ez: 
zuhogó eső, hideg, köd, sár, 
számos megpróbáltatás, melyet 
együtt győztünk le. A végén 
még a nap is ránk ragyogott, 
mikor lelkünk virágszálait, 
imádságos kéréseinket mi is 
odatettük a Csíksomlyói Szűz 

Mária lábai elé… Boldogságos 
Szűz, imádkozz érettünk!
A Rákóczi Szövetség jóvol-
tából iskolánk diákjai idén is 

eljutottak a Csíksomlyói Pün-
kösdi Fogadalmi Búcsúba.
Komáromban szálltunk fel 
a Boldogasszony Zarándok-
vonatra, mely hosszú ideig 
otthonként, templomként és 
közösségi térként is műkö-
dött. Meghökkentően jó érzés 
volt, hogy ahol csak megállt, 
mindenhol zászlódísszel vár-
tak minket, kijöttek elénk, kö-
szöntöttek, pogácsával kínál-
tak minket. Saját rádiója volt, 
a „Csendes Fülkékben” gyón-
ni lehetett, de énekelni, imád-
kozni és táncolni is volt alka-
lom a hosszú út során. Voltunk 
Madéfalván, Gyimesbükkön, 
elvonultunk az ezeréves határ-

ra, ahol misén vettünk részt, s 
természetesen a Csíksomlyói 
búcsún is részt vettünk. Szem-
kápráztatóan sütött a nap, 

majd esett egy kicsit az eső is, 
ahogy az itt illendő. Szívme-
lengető élmény volt azt meg-
élni, hogy az a rengeteg ember 
mind ugyanazért ment oda, s 
együtt imádkozott velünk… 
Olyan felszabadító érzés ez! 
„Hallgatunk-e a csíksomlyói 
Szűzanya szavára, azt tesszük-
e, amit Jézus mond? Fontos az 
összetartás és az Istenbe vetett 
bizalom, mert csak így épít-
hetünk jövőt” – hallhattuk a 
szentbeszédben, s éppen ezt 
tapasztaltuk a négynapos za-
rándokúton is.
Furcsán hangzik, de a más-
napi gyergyószentmiklósi 
misén éppen a Miatyánkot 
imádkoztuk, mikor kisütött 
a nap. (Megfigyelték, hogy 
olyankor mindig kisüt a nap?) 
A vonatban kis (alkalmi) 
énekkarunk bekéredzkedett a 
rádió stúdiójába is, s koncer-
tet adott. Aztán az élmény-
beszámolóinkat olvasták fel, 
majd táncoltunk is. Aztán 
már csak a táj szépségében 
gyönyörködtünk.
Messze van Erdély, de a szí-
vünkhöz közel. Köszönöm, 
hogy eljuthattunk a búcsú-
ba, hogy utazhattunk a za-
rándokvonaton, s boldogok 
lehettünk, mert mindenhol 
szeretettel vártak minket. 
A Csíksomlyói Szűz Mária 
áldja meg azokat, akik ezt 
lehetővé tették, s áldja meg a 
népünket is!

Madarász Róbert
és Madarász Zsófia

A Darányi Ignác magyar jogász, agrárpolitikus, nagybirto-
kos, miniszter, a Magyar Tudományos Akadéma tagja által 
1896-ban alapított gadóci mezőgazdasági középiskola több, 
mint száz esztendőig a magyar nyelvű mezőgazdasági szak-
képzés fontos központja volt. Hírét távolról – Beregszászról, 
Gyergyóremetéről, Isztambulból – érkezett diákok is öregbí-
tették. A rendszerváltást követően, de még inkább a kilenc-
venes évek derekától a hazai agrárágazat leépülésével egyre 
csökkent az érdeklődés a mezőgazdasági szakok iránt, az in-
tézményt 2007-ben összevonták az egyik komáromi szaktan-
intézettel, majd 2009-ben teljesen megszűnt.
Darányi olyan iskolát – az 
akkori kor legmodernebbjét – 
alakított ki Gadócon, amely-
hez iskolagazdaság, műhelyek, 
laboratóriumok is tartoztak. 
Angol-parkja messze földön 
híres volt, egyetemisták is jár-
tak ide tanulmányozni a fákat 
és bokrokat.
Mérnökök, mezőgazdasági 
nagyvállalatok, szövetkezetek 
igazgatói, elnökei kerültek ki 
ebből az iskolából, amely jó 
alapokat adott későbbi főisko-
lai, egyetemi továbbképzéshez.
Azután született egy döntés, az 
iskolafentartó, vagyis Nyitra 
megye nem tartotta szükséges-
nek a magyar szakemberkép-

zést. Évekig üresen álltak az 
épületek, majd érkezett egy hír, 
miszerint eladták az iskolaépü-
leteket és a hozzájuk tartozó te-
rületeket. A tanítói lakásokban 
élő idős pedagógusok pedig 
sírva nézték, ahogyan a kollé-
gium ablakaiból dobálják ki a 
bútorokat, majd eldózerolják a 
volt iskolaigazgatóság patinás 
épületét. Pedig akkor még nem 
is számoltak azzal, hogy hama-
rosan kellemetlen meglepetés 
éri őket. Nyitra megye ugyanis 
az épületekkel és a területekkel 
együtt eladta a tanítói lakások 
mindvégig jól működő szenny-
vízvezetékét is. Az új tulajdo-
nos kertvárost szeretne építeni, 

Autóbusszal ütközött
A múlt hét végén szerencsés kimenetelű közúti balesetre ke-
rült sor Komáromban, közvetlenül a Vág-híd előtti kereszte-
ződésben. A városi autóbusz 57 éves sofőrje nagy valószínűség 
szerint későn vette észre a 650 cm3-es motorkerékpárján hala-
dó nyugdíjast, s a két jármű összeütközött. A kertjébe induló 
nyugdíjast a komáromi kórház sebészetére szállították kéz- és 
lábtöréssel, gyógykezelése mintegy 6 hetet vesz igénybe.

viszont a szennyvezeték 
a munkálatokat nehezíti. 
Így azután az ott lakók 
hamarosan kaptak egy 
előszámlát, amelyen a 
komáromi KOMVaK a 
felszámolásra kerülő, ed-
dig szabadeséses szenny-
vezetékét nagynyomá-
súra cseréli fel és ezért 
több, mint 3 ezer eurót 
számláz majd ki az idős 
embereknek.
– Mi mindig a nemzet 
napszámosai voltunk, a peda-
gógusok soha nem dúskáltak 
földi javakban, nem titok, hogy 
rendkívül alacsony a nyugdí-
junk. Kölcsönt nem kapunk, 
megtakarított pénzünk pedig a 
temetésünkre van eltéve. Önhi-
bánkon kívül, rendkívül nehéz 
helyzetbe kerültünk – mutatja 
remegő kézzel az előszerző-
dést a tanítólakásokban élő idős 
hölgy.
Az biztos, hogy a szennyvízve-
zeték helyzetét meg kell oldani, 
ám felmerül a kérdés, hogy ezt 

a problémát ki okozta? Nem 
ők. Akkor viszont miért nekik 
kell emiatt szenvedniük? Két 
lehetőség is van: A város, mint 
a KOMVaK fenntartója, vállal-
ja át a költségeket, illetve az 
iskolaterület eladásából kapott 
pénzből Nyitra megye fedezze 
a szennyvízcsatorna kiépítésé-
nek költségeit. Mivel, úgy ad-
ták el az ottani területet, hogy 
nem figyeltek arra, hogy a föld 
alatt egy már működő veze-
tékrendszer húzódik, amely az 
idős emberek életét szolgálja.

–ml–

Díjkiosztás az 56. 
Jókai Napokon

A himnusz-botrány után
itt a nyelvtörvénymódosítás ügye

Az SaS politikusai szerint a nyelvtörvény azon záradékát, misze-
rint a szlovák nyelv előnyt élvez a Szlovákiában használatos többi 
nyelvvel szemben, törölni kellene a törvényből. Ezt a módosítást az 
SaS frakciójának tagjai – Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová és Re-
náta Kaščáková – terjesztenék elő a parlamentben. Andrej Danko 
(SNS) házelnök irodája nyilvánosságra hozta közleményét, mely 
szerint a koalíciós párt nem lát okot arra, hogy 1993. január 1-je 
után, azaz mióta az önálló Szlovák Köztársaság létezik, „gyengül-
jön a szlovák nyelv helyzete”. Az SNS szerint a törvénymódosítási 
javaslattal az SaS csak „feleslegesen fokozza a feszültséget”. Va-
jon mit szól mindehhez az ugyancsak kormánypárt, a Híd?

A megye örül, hogy megszabadult a kihasználatlan telektől, 
azzal már nem törődik, hogy az eladással kárt is okozott?

Miért a kisembereknek kell bűnhődniük
mások átgondolatlan lépései miatt?

A Felvidék legnagyobb kulturális seregszemléje sokat veszített 
korábbi fényéből. Amikor az „átkosban” még büszkén mutattuk 
meg, hogy nemzeti hovatartozásunkat a kulturánkban őrizzük, 
amikor a magyar gimiben még osztályokat szabadítottak fel, hogy 
elhelyezzék az iskolai és felnőtt amatőr színjátszócsoportokat, sen-
ki sem hitte volna, hogy napjainkra még a zsűriknek sem kell ko-
molyabb „kihívással” számolniuk, oly kevés lesz a fellépő...
A fesztivál fődíját a Nánai Szín-
játszócsoport (Gyárfás Miklós: 
Játék a csillagokkal) érdemelte 
ki. Nívódíjat kapott a dunaszer-
dahelyi Fókusz Diákszínpad 
(Janne Teller: Semmi), míg a 
felnőtt színjátszó csoport ka-
tegóriában a zsűri nem adott 
ki díjat. A legjobb rendezés 
díját Tóth Gábor (komáromi 
MEG+növünk Diákszínpad, 
Fehérlófia). A legjobb férfi ala-
kítás megosztott díját– felnőtt 
színjátszó kategóriában: Góra 
Róbert (Hüpermnésztra) és 
Piski Erik (Lürkeosz) – Nánai 
Színjátszócsoport) vehette át. A 
diákszínjátszó kategóriában ezt 
a díjat Nagy Ákos (Ljovcsik, 

Szigarjev: Fekete tej, komáromi 
VISZTA) kapta. A legjobb női 
alakítás díjával Bereczk Dóra 
(Sura, Fekete tej, komáromi 
VISZTA) alakítását jutalmaz-
ták, idén a Ferenczy Anna-díjat 
Bondor Jusztina (dunaszerdahe-
lyi Fókusz Diákszínpad, Teller: 
Semmi) a Gergely József-díjat 
Kossárová Eva (Fekete tej, ko-
máromi VISZTA) kapta. Az igé-
nyes bábmozgatásért járó külön-
díjat Gál Dávid (Ollé Krisztina: 
A fülemüle, a galántai Kodály 
Zoltán Gimnázium Bábcsoport-
ja), a közösségi alkotásért járó 
különdíjat a komáromi GIMISz 
Diákszínpad (Mátyás, a szerel-
mes) vehette át.
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MŰSORA JÁNLAT
Június 22-től  28-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,  11.50 
Pogg yász ,  12 .55 Maga-
mat  sem é r t em (a mer.) , 
15.50 A lex felüg yelő 
( leng yel) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Br idge t  Jones nap -
lója  (a mer.) ,  21.20 Tra n-
spor t e r  (a mer.) ,  23.25 
A fa nt a sz t i k us nég yes 
(a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.50 
Magyarország legszebb 
városai, 13.30 Isten beláj-
kolt (amer.), 15.45 Rabló-
pandúr (olasz), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz Plusz , 
20.00 Aladdin (amer.), 
21.55 Szupercella (amer.), 
0.15 Gunman (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 Zene és szöveg 
(amer.),  14.30 A g yanú 
á r nyékában , 17.30 Éj jel-
nappal Budapest ,  21.00 
Showder K lub Best of , 
23.00 Csak szex és más 
sem mi (mag yar),  1.00 
Zene és szöveg (amer.)

M2
12.55 A dzsungel könyve, 
13.05 A dzsungel köny-
ve, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 16.40 Szóf ia 
hercegnő, 17.00 Elena, 
Avalor hercegnője, 18.15 
A két Lot t i (német), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 Egy-
szer volt , hol nem volt 
(amer.), 23.35 Akvár ium 
Stage Pass, 0.35 Érzékek 
és érzelem (amer.)

Duna tv
12.50 Jó ebéd hez szól a 
nóta ,  13.25 Doc Mar t in 
(angol),  14.35 Nem él-
hetek muzsikaszó nélk ü l 
(mag yar),  16.05 Család i 
kör,  17.00 Gasz t  ro  an-
g yal ,  18.00 Hí radó, 18.35 
Szerencseszombat ,  19.35 
A k i rá ly nők út ja ,  20.10 
Eu rópai vakáció (amer.), 
21.50 Rejtélyek Pár izs-
ban (f rancia),  23.25 
Charl ie 70

Duna World
10.40 Két fél idő a pokol-
ban (magyar), 13.00 Hír-
adó, 14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Család-barát , 17.50 
Nemzetközi Ci rkuszfesz-
t ivál , 18.55 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzóna, 
21.35 Bagi-Nacsa Orfeu-
ma, 22.35 Hack t ion (ma-
gyar)

Pozsony 1
13.40 Férf iak szabad-
ságon (szlovák) ,  14.25 
Cassovia  caffé ,  15.30 
Menyasszony (szlovák) , 
16.15 Miss  Marple  (an-
gol) ,  18.25 Épí ts  házat , 
ü l tess  fá t ! ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 A test  t i tkai ,  21.30 
Talkshow, 22.25 Kora-
bel i  kaszkadőrök,  22.55 
Jimmy esélye (angol)
Pozsony 2
10.35 Generációk,  11.20 
Nagyothal lók műsora, 
13.25 Labdarúgás,  14.30 
Kerékpározás,  17.30 Ló-
verseny,  18.00 Az élet 
örömei ,  20.10 Őrangya -
lok,  22.20 A szolgáló-
lány meséi  (amer.)

Markíza tv 
10.30 Men in black (amer.), 
12.15 Rendőrakadémia 6. 
(amer.), 14.00 40 és any-
nyi (amer.), 15.50 Ho-
gyan szüljünk, hogy ne 
bolonduljunk meg (cseh), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Nagyf i-
úk (amer.), 22.35 40 éves 
szűz (amer.), 1.00 Gunman 
(amer.)

JOJ TV
13.00 A boszorkányhegy 
(amer.), 15.10 Ő a megol-
dás (amer.), 17.10 Gril lez-
zünk!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 James Bond 
(amer.), 23.55 Megölni 
Hasselhoffot (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
7.05 TV2 animáció, 10.35 
Több, mint testőr, 12.10 
Építkezkők, 13.15 Ed – 
Madarat tolláról (amer.), 
15.15 Alkonyat (amer.), 
18.00 Tények, 18.55 Az 
Amazonas kincse (amer.), 
21.15 Vejedre ütök (amer.), 
23.50 Francia csók (f ran-
cia-angol)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.30 Ka-
landozó, 11.35 Lila füge, 
12.35 Megtörve (török), 
13.35 Megtörve (török), 
14.40 Megtörve (török), 
16.50 Megtörve (török), 
18.00 Híradó, 18.55 Cobra 
11 (amer.), 20.05 Bosszúál-
lók (amer.), 23.05 Két kop-
per (amer.)

RTL II
9.30 Hölgy aranyban 
(amer.-angol), 11.40 Segít-
ség, bajban vagyok!, 16.40 
Csak szex és más semmi 
(magyar), 18.40 Éjjel-nap-
pal Budapest, 21.00 Sze-
relem kölcsönbe (amer.), 
23.20 Egy nap (amer.), 1.30 
Hölgy aranyban (amer.-an-
gol)

M2
12.45 Pityke, 13.20 Nic-
ky, R icky, Dicky, 14.15 
Andy és az ál latkölykök, 
15.50 Tigr is és Mici-
mackó, 16.40 Szóf ia her-
cegnő, 17.50 Vampir ina , 
18.15 Szent ivánéji koszo-
r ú (cseh), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 Picca-
di l ly Jim (angol), 23.45 
Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.25 Par t itú ra , 
14.25 Rögös Wales (an-
gol), 15.40 Helyet az öre-
geknek (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Sze-
retünk, doki! (ausz t rál), 
19.30 Magyarország szé-
pe, 21.50 A gyanú árnyéka 
(amer.), 23.40 Charl ie 70

Duna World
8.45 Önök kér ték , 11.40 
Szerelmes föld rajz , 12.15 
A ki rálynők út ja , 13.20 
A nagyok, 14.45 Novum, 
15.15 Balatoni nyár, 16.30 
Szép, szőke szerelmünk, 
a Tisza , 17.55 Nemzetkö-
zi Ci rkuszfesz t ivál , 19.00 
Öt kont inens, 19.30 Ma-
gyarország szépe, 21.50 
Csil lagnézők, 23.30 M5 
Híradó

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 Poi rot  (a ngol) , 
16.0 0 Hol nap bu l i z u n k 
(cseh),  17.45 Menjü n k a 
ke r tbe!,  18.15 A kony-
há m t i t ka ,  19.0 0 Hí r-
adó,  20.30 A z év hok isa , 
22 .20 Csi l lag (orosz), 
23.55 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
15.00 Lóverseny, 15.30 
Kerékpározás, 17.05 Szí-
nészlegendák, 18.30 Est i 
mese, 19.50 Hírek , 20.10 
Pablo Picasso, a géniusz , 
21.50 Indiai nyarak (an-
gol), 22.35 Fesz t iválper-
cek, 22.45 Dežo Ursiny

Markíza tv
9.10 Rendőrakadémia 6. 
(amer.), 10.50 Rendőr a sa-
ját akaratán kívül (amer.), 
12.30 Chart Show, 15.00 
Ezer szó (amer.), 16.50 
Nagyfiúk (amer.), 19.00 
Híradó, 20.30 Equalizer 
(amer.), 23.10 Salazar 
meggyilkolása (román-
amer.), 1.15 Equalizer 
(amer.)

,JOJ TV
10.30 James Bond (amer.), 
13.40 Éjszaka a múze-
umban (amer.), 15.50 Új 
ker tek, 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.35 Rejtet t számok 
(amer.), 23.35 Halálos fu-
tam (amer.), 1.40 Két nap 
múlva Pár izsban (f rancia)

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
6.15 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 (mexi-
kói), 16.45 Madárka (török), 
18.00 Tények, 19.10 Hegyi 
doktor (német), 20.00 Nin-
ja Warrior Hungary, 23.50 
Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Szulej-
mán (török), 14.10 Megtörve 
(török), 15.20 Nyerő páros, 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 20.00 Megtörve 
(török), 21.05 Barátok közt, 
21.45 A tanár (magyar), 
22.45 Isten veled, Magyaror-
szág!, 0.35 Rejtjelek (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 szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 23.55 
Random Szerda, 0.50 Al-
pesi nyomozók (olasz)

Duna tv
12.50 Titkok a konyhából, 
13.25 Család-barát , 14.20 
Franciaország vad vilá-
ga, 15.20 Végtelen sze-
relem (török), 16.15 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 
Anya, az állatorvos (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.25 Alpesi 
őr járat (olasz), 20.30 Kék-
fény, 21.25 A legendák 
hivatala (f rancia), 22.40 
NCIS (amer.) 

Duna World
11.20 Rákóczi induló (ma-
gyar), 14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Családbarát, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Másfélmil-
lió lépés magyarországon, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Hogy volt?, 21.35 
Munkaügyek (magyar), 
22.35 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 Come What 
May (amer.), 22.20 Ripor-
terek, 23.50 Orvosok (len-
gyel)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 13.15 Na-
gyothallók műsora, 13.45 
Generációk, 15.25 Nemze-
tiségi magazin, 16.00 Regi-
na, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A diagnózis, 
21.25 Ha már nem ízlik az 
élet (szlovák), 22.25 Strom-
boli (olasz)

 Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 12.55 A mentalista 
(amer.), 14.55 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Családi történetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Mille-
rék (amer.), 22.45 A pláza 
ásza (amer.), 0.40 A menta-
lista (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.35 Topsztár, 13.05 Csalá-
di történetek, 14.30 Tárgya-
lóterem, 17.00 Hírek, 17.50 
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkog-
nitó, 23.00 Kvízműsor, 0.30 
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 Hegyi 
doktor (német), 20.00 Nin-
ja Warrior Hungary, 23.20 
Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Szulej-
mán (török), 14.25 Megtörve 
(török), 15.35 Nyerő páros, 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 20.00 Megtörve 
(török), 21.05 Barátok közt, 
21.45 Magnum (amer.), 22.45 
Privát kopók (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 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 Szü-
letett szinglik (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Alpesi nyomo-
zók (olasz)

Duna tv
12.50 Titkok a konyhából, 
13.25 Család-barát, 14.20 
Franciaország vad világa, 
15.15 Végtelen szerelem (tö-
rök), 16.15 Rex felügyelő 
(olasz), 17.05 Anya, az ál-
latorvos (német), 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 19.30 
Alpesi őrjárat (olasz), 20.30 
Önök kérték, 21.30 A diag-
nózis (lengyel), 22.20 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna World
11.20 Hamis Néró (magyar), 
13.15 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Balatoni nyár, 
16.15 Család-barát, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Üdítő, 21.35 Munka-
ügyek (magyar), 22.35 Élet-
művész

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 Luhačovi-
ce-i csendőrök (cseh), 22.00 
Rossz bank, 22.55 Elveszve 
(kopr.), 23.55 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
12.25 Kerékpártúra, 14.25 
Tudományos magazin, 
15.25 Ruszin magazin, 
16.20 Regina, 19.50 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilm, 
22.25 Talkshow

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 14.50 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Családi történetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Anyós, 
23.00 Családi történetek, 
23.55 A mentalista (amer.), 
1.40 Anyós

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.35 Topsztár, 13.05 Családi 
történetek, 14.30 Tárgyaló-
terem, 15.35 Igaz történetek, 
17.50 Tárgyalóterem, 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Ná-
lunk otthon (szlovák), 22.30 
A számolás joga (amer.), 3.55 
Családi történetek

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 Hegyi doktor 
(német), 20.00 Ninja War-
rior Hungary, 23.30 Magán-
nyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.50 Pacsi!, 
12.25 Szulejmán (török), 
13.30 Szulejmán (török), 
14.45 Megtörve (török), 
15.50 Tengerparti gyilkos-
ságok (amer.), 16.50 Elif 
(török), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 20.00 Megtörve 
(török), 21.05 Barátok közt, 
21.45 Mr. Whiskey (amer.), 
22.40 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 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
10.00 Balatoni nyár, 12.50 
Titkok a konyhából, 13.25 
Család-barát, 14.25 Fran-
ciaország vad világa, 15.25 
Végtelen szerelem (török), 
16.15 Rex felügyelő (oszt-
rák), 17.05 Anya, az állator-
vos (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Alpesi őrjá-
rat (olasz), 20.35 Mattoni 
(cseh), 21.40 Pietro szigete 
(olasz), 22.30 Szabadság tér

Duna World
11.30 Bözsi és a többiek 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Horvát krónika, 
14.20 Balatoni nyár, 16.20 
Család-barát, 17.20 Ízőr-
zők, 17.55 Másfélmillió lé-
pés Magyarországon, 18.40 
Magyar válogatott, 19.40 
Budavári Palotakoncert, 
21.35 Munkaügyek (ma-
gyar), 22.40 Életművész

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklorika, 14.25 Hegyi 
doktor (német), 16.25 Cso-
dálatos kertek, 16.55 Brown 
atya (angol), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Ronin 
(angol), 22.25 Csak zsaru 
vagyok (francia)

Pozsony 2
12.25 Kerékpártúrák, 14.25 
A diagnózis, 15.25 Magyar 
magazin, 16.20 Regina, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 Dokumentum-
filmek, 22.25 Mozi, 23.20 
Fesztiválpercek, 23.35 Ló-
verseny

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi t itkok, 
13.00 A mentalista (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi t itkok, 
17.25 Ref lex, 17.55 Csalá-
di tör ténetek, 19.00 Hír-
adó, 20.30 33 élet (amer.), 
23.05 A tolmács (aemr.), 
1.45 A mentalista (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.35 Topsztár, 13.05 Csa-
ládi történetek, 14.30 A 
tárgyalóterem, 15.35 Igaz 
történetek, 17.50 A tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Szó-
rakoztató műsor, 22.00 
Jelszó, 23.00 Hawaii 5.0 
(amer.), 1.45 Családi törté-
netek, 3.00 Igaz történetek

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 Hegyi doktor 
(német), 20.00 Ninja War-
rior Hungary, 23.20 Magán-
nyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Szulej-
mán (török), 14.45 Megtör-
ve (török), 15.50 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 20.00 Megtörve 
(török), 21.05 Barátok közt, 
21.45 A mi kis falunk (ma-
gyar), 0.20 CSI: Miami 
helyszínelők (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 Kire ütött ez 
a gyerek?, 13.25 Mama-
mackók, 13.40 Manó Benő, 
14.45 Lülü, a teknőc, 17.25 
Cili seriff és a vadnyu-
gat, 18.10 Szófia hercegnő, 
19.50 Traktor Tom, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Ki-
berma, 21.25 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 23.25 
Kulisszák mögött, 0.25 Al-
pesi nyomozók (olasz)

Duna tv
12.45 Titkok a konyhából, 
13.20 Család-barát, 14.15 
Franciaország vad világa, 
15.10 Végtelen szerelem 
(török), 16.00 Rex felügye-
lő (olasz), 17.00 Anya, az 
állatorvos (német), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Alpesi őrjárat (olasz), 
20.30 Folytatásos forgatás 
(amer.), 22.10 A veréb is 
madár (magyar)

Duna World
11.20 Bözsi és a többiek 
(magyar), 14.20 Balatoni 
nyár, 16.20 Család-barát, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Más-
félmillió lépés Magyaror-
szágon, 19.00 Magyar vá-
logatott, 20.05 Szenes Iván 
ír ta, 21.35 Munkaügyek 
(magyar), 22.35 Életmű-
vész

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Hegyi dok-
tor (német), 16.25 Csodá-
latos ker tek , 16.55 Brown 
atya (angol), 17.45 A 
párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.35 Ot thon, 
a hegyekben (német), 
23.10 Az élet örömei, 
23.35 Talkshow

Pozsony 2
11.45 Törpék, 13.00 Lóver-
seny, 14.20 Művészetek, 
15.25 Roma magazin, 16.20 
Regina, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Utazás 
a Holdra, 22.25 Rendőrség, 
22.40 A holnap világa

Markíza tv
12.00 Családi történetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi törté-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 
23.00 Családi történetek, 
0.00 A mentalista (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.35 Topsztár, 13.00 
Családi történetek, 15.35 
Igaz történetek, 17.00 
Híradó, 17.55 Családi 
történetek, 19.00 K r imi, 
19.30 Híradó, 20.35 Elő 
az igazsággal, 23.30 In-
kognitó

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 Hegyi 
doktor (német), 20.00 Nin-
ja Warrior Hungary, 23.50 
Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.50 Kölyök-
kalauz, 12.25 Szulejmán 
(török), 14.45 Megtörve 
(török), 15.50 Tengerpar-
ti gyilkosságok (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 20.00 Megtör-
ve (török), 21.05 Barátok 
közt, 21.45 Isten belájkolt 
(amer.), 22.40 Isten beláj-
kolt! (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
11.15 Frakk, a macskák réme, 
12.20 Samy és barátai, 14.00 
Minkey, a kémmajom (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 nyo-
mozók (olasz)

Duna tv
12.50 Titkok a konyhából, 
13.25 Család-barát, 14.20 
Franciaország vad világa, 
15.20 Végtelen szerelem (tö-
rök), 16.15 Rex felügyelő (oszt-
rák), 17.05 Anya, az állatorvos 
(német), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Alpesi őr-
járat (olasz), 20.50 Magány az 
erdőszélen (cseh), 22.15 jelene-
tek egy házasságból (svéd)

Duna World
11.30 Bözsi és a többiek 
(magyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Család-barát, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Önök kérték, 21.35 
Munkaügyek (magyar), 
22.40 Életművész

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Van egy ötletem, 14.35 
Hegyi dok tor (német), 
16.25 Csodálatos ker tek , 
16.55 Brown atya (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Cassovia 
caf fé, 21.30 Út talan uta-
kon, 22.05 Frankenstein 
(amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.15 
Mozi, 15.25 Szemtől szemben, 
16.00 Hegyi túrázás, 18.00 El-
veszett világok, 18.30 Mesék, 
19.50 Hírek, 20.10 A család, 
20.40 Dokumentumfilmek, 
23.05 Bobo (horvát)

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszonyok, 
12.00 Családi történetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Reflex, 17.55 Csalá-
di történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Kipörgetve (amer.), 
22.35 D-Tox (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.55 Topsztár, 13.25 Szuper-
mama, 14.40 Tárgyalóterem, 
15.35 Igaz történetek, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
Szlovákia nem ítélkezik, 21.30 
Minden, amit szeretek 
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
A június sok munkával 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!

Júniusban változatlanul a nö-
vényvédelem a legfontosabb 
munka a szőlőben és a gyü-
mölcsösben egyaránt, de ezen 
kívül is bőven akad tennivaló a 
kertben. 
A gyakorlott gazdákkal is előfor-
dul néha, még inkább a kezdők-
kel, hogy a fák koratavaszi met-
szésekor rossz helyen csattan a 
metszőolló. A hajtások, a levélzet 
növekedésével a koronának ezek 
a metszési hibái júniusra jól lát-
hatókká válnak, itt az ideje tehát, 
hogy kijavítsuk azokat. Elsősor-
ban a felesleges vízhajtásoktól, a 
rossz irányba növő, terméketlen 
ágaktól szabadítsuk meg fáinkat. 
Ily módon lazábbá, a szellő és a 
napfény által jobban átjárhatóvá 
tesszük a fák koronáit, ami által 
a permetezés hatékonysága is 
megnő. A tőről induló vadhajtá-
sokat ugyancsak ajánlott eltávolí-
tani. Folytathatjuk még a termés-
ritkítást. Mindenekelőtt a sérült, 
apró gyümölcsöket távolítsuk el, 
s ha tehetjük, elsősorban a rövid 
termőrészeken hagyjuk meg a 
gyümölcsöt.
A tavaszi aszály után most a 
gyümölcstermesztés szempont-
jából kedvezőnek mondható 
az időjárás, különösen, amióta 
némi eső is esett. A kedvező idő-
járás azonban nem csak a növé-
nyeknek kedvez, de a kártevők 
szaporodását is elősegítette, s a 
kórokozók fertőzésének foko-
zott veszélyével is számolnunk 
kell. A legfontosabb feladatunk, 
hogy folyamatosan tartsuk szem-
mel a növényállományunkat. Ne 
várjuk meg, amíg a kártételnek 
látható jelei lesznek, lehetőség 
szerint előzzük meg a fertőzé-
seket, a kártevők elszaporodá-
sát. Ne feledjük: a megelőzés 
mindig olcsóbb, mint a véde-
kezés; a fertőzés miatt elveszí-
tett termés jelentette bevétel-

kiesésről már nem is beszélve.
A növényvédelmi munkák során 
fontos betartani az előírásokat. 
A leggyakoribb hiba, hogy a 
gazdák nem hiszik el, egy adott 
szerből néha 2-3 gramm vagy 
milliliter is elegendő 10 liter 
vízhez. Ilyenkor hajlamosak va-
gyunk egy kicsit többet adagolni 
az adott készítményből a per-
metlébe „a biztonság kedvéért”, 
ami nemcsak felesleges kiadást 
jelent, de a növényekre és az em-
beri egészségre is káros lehet.
A másik gyakori probléma az 
alkalmazandó növényvédelmi 
készítmények és az egyéb ada-
lékok, trágyák keverhetősége 
szokott lenni. Amennyiben a 
kijuttatni szándékozott szerek 
keverhetőségével kapcsolatban 
nem nyújt elegendő tájékoztatást 
a hozzájuk mellékelt leírás, taná-
csos kikérni szakember vélemé-
nyét. Végezhetünk előkeverést 
is. Ha a készítményeket kisebb 
mennyiségben összekeverve nem 
tapasztalunk csapadékképződést, 
túrószerű kiválást, rétegződést, 
ülepedést, akkor elvben nincs fi-
zikai akadálya annak, hogy egy 
menetben juttassuk ki azokat. Ne 
feledjük azonban, hogy ebből a 
kísérletből még nem derül ki, mi-
lyen befolyással lesz a keverés az 
egyes készítmények hatásfokára 
– nem oltják-e ki egymás hatását 
–, illetve hogy együttesen nem 
gyakorolnak-e káros hatást a nö-
vényeinkre.
A vegyszerek beszerzésénél és 
alkalmazásánál feltétlenül figyel-
jünk oda arra, hogy csak olyan 
készítményt vásároljunk és hasz-
náljunk fel, amelynek nem járt 
le az eltarthatósági ideje. A lejárt 
szavatossági idő ugyanis általá-
ban azt jelenti, hogy a vegyszer 
a növényekre kijuttatva nem fejti 
ki az elvárt hatást.
Napjainkban a legtöbb gondot 

egyelőre a levéltetvek megjele-
nése okozza a gyümölcsösökben. 
Az almafáknál emellett a vara-
sodás és a lisztharmat támadása 
jelenti a legnagyobb veszélyt, 
ezen kívül a takácsatka és az al-
mamoly esetleges feltűnésére is 
érdemes idejekorán felkészül-
ni. A varasodás és az almamoly 
a körtét is megtámadhatja, de 
még inkább oda kell figyelnünk 
a körtedarazsak és a körtelevél-
bolha kártételére – ez utóbbinak 
éppen most van a rajzási ideje. 
Az őszibarackfákon néhol máris 
megjelent a lisztharmat, de a le-
véltetvek és a gyümölcsmolyok 
ellen is védekezni szükséges. A 
kajszibarack legnagyobb átka 
a gyümölcsmolyok mellett a 
gnomóniás levélfoltosság meg a 
monília. A cseresznyével sajnos 
együtt jár a cseresznyelégy, de a 
monília megjelenésére is számí-
tani kell, ha meg akarjuk védeni 
azt a kevés termést, ami a tava-
szi fagyok után megmaradt. A 
szilvafák legfőbb ellensége köz-
tudottan a szilvamoly, a málnáé 
pedig a szürkerothadás és a kis 
málnabogár. Elsősorban Actara 
és Mospilan ajánlható védekezé-
sül, míg a monília ellen például 
a Chorus.
A szőlőben most a kötözés adja 
a munka dandárját. Ami a nö-
vényvédelmet illeti, ilyenkor ha-
gyományosan a lisztharmat ellen 
kell védekeznünk megelőző jel-
leggel. Ebből a célból valamilyen 
fungicidot tanácsos bevetnünk. 
A boltokban a készítmények 
igen széles választékát kínálják, 
amelyek közül tetszés szerint vá-
laszthatunk valamilyen réz–kén 
tartalmú szert. Ha azonban a 
kontakt hatású szerek már nem 
elégségesek a védekezéshez, 
ajánlott mielőbb felszívódó ha-
tású készítményre váltani.
  –pszv–

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

A szőke meg a barna együtt videóznak: A 
filmben egy hapsi áll a felhőkarcoló tetején, 
és ugrani akar, mikor a barna gyorsan ki-
kapcsolja a videót, és azt mondja:
– Fogadjunk!
Mire a szőke:
– Mit?
– Fogadjunk, hogy leugrik-e, vagy nem.
– OK, én azt mondom nem ugrik!
– Én meg azt mondom ugrik.
A barna bekapcsolja a videót, a hapsi ugrik, 
és meghal. Azt mondja erre a barna:
– Nézd, te a barátnőm vagy és nem akarlak 
átverni, én már láttam ezt a filmet és ezért 
tudtam, hogy le fog ugrani.
– Hááát, én is láttam már, de nem gondol-
tam, hogy másodszorra is ilyen hülye lesz, 
hogy leugrik.
–A skótok a legjobb közönség – mondja az 
egyik angol futballista a másiknak. 
– Semmit sem dobálnak be a pályára...

Kettesben...

A farmer lánya hazaérkezik és boldogan új-
ságolja:
– Képzeljétek, Jack feleségül akar venni.
– Megkérte a kezed?
– Még nem, de már lelőtte a feleségét.
– Melyik az én bal kezem, Jean?
– Hát a szélső!
– De Jean, nekem mind a két kezem szélső!
– Akkor két bal keze van, uram.
A feleség nagyon aggódik, mert az anyja sú-
lyos betegen fekszik a kórházban. Míg dolgo-
zik, elküldi a férjét, hogy nézzen utána, mik a 
fejlemények. Egy óra múlva felhívja:
– Hogy van a mama?
– Anyádat bármelyik pillanatban hazaenged-
hetik.
– Micsoda? Már jobban van? És hazaengedik 
az intenzív osztályról? Ez meg hogy lehet?
– Nem tudom, még csak be sem engedtek 
hozzá, de a főorvos azt mondta, hogy készül-
jek fel a legrosszabbra.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Szakítson idő arra, hogy 
kiértékeli előrelépéseit és céljait. Gondolja végig mindazt, ami 
körülveszi, ami meghatározza az életét! Ha úgy találja, hogy bi-
zonyos dolgokat teljesen feleslegesen cipel magával, egyszerűen 
szabaduljon meg tőlük. Meglátja, sokkal könnyebbé válik minden.
HALAK (február 21. – március 20.) Koncentráljon a céljaira! 
Mintha az utóbbi időben megfeledkezett volna arról, hogy tervei 
vannak, hogy el akar érni bizonyos dolgokat élete minden terü-
letén. Ez a céltalanság tette az utóbbi időben olyan erőtlenné és 
bizonytalanná. Elevenítse fel, hová is szeretne eljutni!
KOS (március 21. – április 20.) Tüntessen el az életéből mindent, 
ami nem tisztességes! Ez nyilvánvalóan jelenti mindazt, ami mások-
kal szemben nem korrekt az ön részéről. Legalább ilyen fontosak 
azonban azok a dolgok, amelyeket önmagára kényszerít, és amelyek 
minden nap csökkentik életerejét. Szabaduljon meg ezektől!
BIKA (április 21. – május 20.) Minden területen legyen óvatos! 
Most nem követhet el hibát, mert az végzetes lenne. Inkább keve-
sebbet vállaljon vagy kevesebbet ígérjen, de ahhoz mindenkép-
pen tartsa magát. Szavahihetősége szenvedhet csorbát, ha most 
nem veszi annyira komolyan a történéseket, mint amilyen komo-
lyak azok valójában.

IKREK (május 21. – június 21.) Szeret flörtölni, szereti a szépsé-
get, az izgalmakat maga körül és az sincs ellenére, ha változatosak 
a dolgok. Ezen a héten bőven lesz alkalma az újra, sőt az is előfor-
dulhat, hogy a hét végére már egy kis állandóságra és megpihenés-
re vágyik. Töltsön minél több időt barátaival!
RÁK (június 22. – július 22.) Új projektekbe kezdhet most bele, 
és ideje is, hogy belekezdjen valami újba, mert kezd berozsdá-
sodni. Az új kihívások és feladatok minden tekintetben haszno-
sak. A szellemi próbatételek például nem csak az agyát mozgat-
ják meg, hanem egész lényét ráhangolják a megoldás keresésére.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ne legyenek kételyei 
tetteit vagy döntéseit illetően. Azt fogja tenni, ami ebben a hely-
zetben a legjobb. Kövesse ösztöneit és csak akkor cselekedjen, 
ha úgy érzi, itt a megfelelő idő. Álljon készen arra, hogy dönt-
sön és cselekedjen, de ne feltétlenül a leggyorsabb megoldást 
keresse!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Az utóbbi időben sokkal 
óvatosabbá vált párkapcsolatait illetően. Fél a komolyabb elkö-
telezettségektől és visszatáncol minden olyan új ismeretség elől, 
ami komolyabbra fordulhatna. Ha nem lenne önben ez a kínzó 
üresség és magányérzés, nem is lenne ez olyan nagy baj.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Kellemes pillanatokat 
élhet meg most családi körben, főleg ha leveszi a terhet szerettei 
válláról. Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy egyszerűen együtt 
legyen a többiekkel, tisztázzák az esetleges problémákat. Renge-
teget tanulhat a mostani beszélgetésekből, megnyílásokból.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Az utóbbi időben sok-
kal óvatosabbá vált párkapcsolatait illetően. Fél a komolyabb 
elkötelezettségektől és visszatáncol minden olyan új ismeretség 
elől, ami komolyabbra fordulhatna. Ha nem lenne önben ez a 
kínzó üresség és magányérzés, nem is lenne ez olyan nagy baj.
NYILAS (november 23. – december 21.) Tudni kell lezárni dol-
gokat. Ezt persze nem csak ésszel, hanem a szívünkkel is meg kell 
tennüni. Itt az ideje, hogy összeszedje minden bátorságát és bele-
vágjon valami újba. Egyszerűen csak viszonyuljon másként az em-
berekhez, legyen nyitott és fogadja el, hogy kaphat még egy esélyt.
BAK (december 22. – január 20.) Egy ideje az a különös érzés 
kerülgeti, hogy akaratától függetlenül cserélődnek ön körül az 
emberek. Ezt a folyamatot most nem ön indította el, ezért nem is 
érti, mi történik, illetve nem sejti, mi lehet az oka. Ne féljen ettől, 
tekintsen úgy a helyzetre, mintha átrendeznék élete színpadát a 
következő jelenethez!
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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. 

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – 
energetikai tanúsítványok

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

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Autóbiztosítás?

A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Eladó Gútától 1 km-re szoba-konyhás családi ház
23,5 áras telekkel. Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0907 283 324
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LABDARÚGÁSKAJAK – KENU

IV. liga, 30. forduló
Tavarnok – Marcelháza 2:0 
(1:0) Nem sikerült a bravúr, 
Tavarnokról nem hoztak há-
rom pontot a marcelháziak, így 
nincs esélyük a feljebbjutásra * 
Ímely – Gúta 6:0 (2:0) A fog-
híjas csapattal felálló vendégek 
sorozatban kapták a gólokat, 
az ímelyiek remek játékkal bú-
csúztatták edzőjüket. Góllövők: 
Straňák (38., 72. és 88. perc), 
Oršolík (43. p), Gamkrelidze 
(66. p), Obert (77. p)* 

V. liga, 30. forduló
Ógyalla – Tardoskedd 2:0 (1:0) 
Egyenrangú partnerként szere-
peltek a vendégek, de az enyhe 
pályafölény Gyallának kedve-

KFC Komárno – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)
A Leckéši (Jankovič 86.) – Ujlaky D. (Baša 46.), Ondruš (Kollár 46.), Antálek, 
Krén – Šimko, Zemko (Valach 17.) – Lupčo (Adayilo 46.), Ujlaky E. (Pittner 
46.), Pinte (Militosyan 46.) – Rymarenko felállítású komáromi csapat jól tudta, 
hogy nem lesz könnyű ellenfél a pozsonyi sztárcsapat. A felkészülési mérkőzé-
sek összeállítóinak azonban nem is az volt a célja, hogy a szurkolók örüljenek, 
hanem az, hogy felmérjék a komáromi csapat erőnlétét, összehasonlíthassák a technikákat.
Mindkét csapat játékosai vi-
szonylag hamar rájöttek arra, 
hogy legfőbb ellenségük nem a 
másik fél csatársora lesz, hanem 
a rekkenő hőség. Marsal játék-
vezető mindezt saját magán is 
érezhette és mindkét félidőben 
(kétszer is) leállította a játékot, 
hogy a játékosok is felfrissül-
hessenek.
Annak ellenére, hogy a Fortuna 
liga győztesének játékoskereté-
ből sokan hiányoztak, el kell is-
merni, hogy a találkozó menetét 
lényegében ők irányították. Alig 
tíz perccel az első sípszó után 
már dolga akadt a komáromi há-
lóőrnek, aki bravúrosan hárított. 
Komáromnak is volt esélye, 
amikor egy rossz felszabadítást 
követően Lupčo került helyzet-
be, de a KFC középpályása nem 

találta el a kaput. A 42. percben 
Čavrićhoz került a labda, aki 
megszerezte a pozsonyiak szá-
mára a vezetést.
A szünet után a vendégek fo-
lyamatosan támadták a komá-
romi térfelet, Leckéši viszont 
a 68. percig biztosan őrizte 
kapuját. Ekkor Moha Čavrić-

hoz passzolta a labdát, aki a 
kifutó kapus mellett visszaad-
ta a labdát Mohának, aki nem 
tévedett. Az ő összjátékából 
született meg a harmadik gól 
is, amikor Moha passzolása 
után Čavrić állította be a vég-
eredményt.

Jakab István felvételei

WESTERN-LOVAGLÁS

Komáromi
Nagydíj61.

zett. Góllövő: Nikolič (21. p), 
és Kostič (71. p. – büntetőből) * 
Udvard – Ekel 5:2 (2:1) A ta-
lálkozó 8. percében Hrabovsky 
juttatta vezetéshez a vendégeket, 
ám ezután a hazaiak szólója kö-
vetkezett. Szépíteni csak a 63. 
percben Orémusznak sikerült * 
Gyarak – FK Actív Nagyke-
szi 2:1 (1:1) A kiegyensúlyozott 
mérkőzésen a hazai csapatnak 
volt nagyobb szerencséje. Gól-
lövő: Poliščuk (41. p) * Per-
bete – Léva 4:2 (1:2) A másik 
játékrészben tudott fordítani já-
tékán a hazai csapat. Góllövők: 
Lakatos (50. és 78. p), Vašíček 
(23. p), Kovács (61. p) * He-
tény – Nagykér 6:2 (3:2) Szép 
összjáték, megérdemelt győze-
lem a hetényi pályán. Góllövők: 
Vörös (7., 59 p), Blaho (22., 26. 
p), Šenkár (51. p), Fekete (90. p) 
* Ipolyság – Naszvad 1:2 (0:1) 
Remek játék, megérdemelt győ-

zelem. Góllövők: Magyar (36. 
p), Kalmár (78. p) * 

VI. liga, MEVA 30. forduló
Szilos – Vágfüzes/Kava 8:0 
(8:0) Góllövők: Tóth (10., 30. 
p), Pivoda (37. p) Cabada (11. 
p), Sýkora (12. p), Babiš (39. 
p), Kosztolányi (42. p) * Pat – 
Ifjúságfalva A találkozó elma-
radt * Újgyalla – Izsa 0:3 (0:0) 
Góllövők: Mikle 2 és Smolka 
* Dunamocs – Örsújfalu 4:0 
(1:0) Góllövők: Bóna (64. és 61. 
p), Varró (29. p), Horák (51. p) * 
Dunaradvány/Marcelháza B – 
Csicsó 1:2 (0:1) Góllövők: Kósa 
(76.), illetve Pálfi (40., 90. p) * 
Csallóközaranyos – Bátorkeszi 
3:0 (1:0) Góllövők: Lelkes (30., 
87. p), Olajos (59. p) * Bajcs – 
Nemesócsa 3:0 (1:0) Góllövők: 
Nagy 2, Tankó * Búcs – Keszeg-
falva 3:2 (2:2) Góllövők: Simon 
(35.), Bódis (43.), Sánta (55.), il-
letve Krajčír (17.), Budai (24. p)* 

Június 9-én rendezték meg a 
zemníki tavon a junior kor-
osztály számára a kvalifiká-
ciós futamot, amelyen a ko-
máromi kajak-kenu klub öt 
versenyzőjét indította. Nagy 
volt a tét, hiszen a győztesek 
egyben meghívót kaptak a 
junior korosztály július 11. és 
14. közötti Európa-bajnoksá-
gára (Račice), részt vehetnek 
a Piestiben augusztus 1. és 4. 
között megrendezésre kerülő 
junior világbajnokságán és a 
szeptemberben Pozsonyban 
megrendezésre kerülő olim-
piai reménységek versenyén.

Egyéni eredmények:
Juniorok K1 1 000 m: 1. Uj-
vári Marko, 2. Meszlényi Márk 
* juniorok C1 1 000 m: ...2. 
Léránt Peter Christopher, ...4. 
Léránt Lucas * K2 1 000 m: 
1. Ujvári Marko – Rybanský 
Daniel, … 3. Meszlényi Márk 
– Iliaš Martin * K1 juniorok 
500 m: … 3. Ujvári Marko * 
K1 juniorlányok 500 m: ...5. 
Bugár Réka * C1 juniorok 500 
m: 1. Léránt Peter Christopher, 
...6. Léránt Lucas * K1 junio-
rok 200 m: ...2. Ujvári Marko 
* K1 juniorlányok 200 m: ...5. 
Bugár Réka * C1 200 m: ...3. 
Léránt Peter Christopher, ...4. 
Léránt Lucas.

Račicén rendezték meg június 7-től 9-ig a Cseh Kupa versenysorozatát, amelyen vízre szállt a 
szlovák bajnoki keret, amelyből nem hiányozhattak a komáromi reménységek sem. A komáro-
mi vizesek ezúttal is hozták a formájukat és végül két arany-, három ezüst- és két bronzérem-
mel gyarapították eredményeiket. A legsikeresebb versenyző a komáromi Tóth Ľudovít lett, 
aki a 14 évesek korcsoportjában öt érmet szerzett. A „hölgyek” is sikeresek voltak, hiszen a 11 
éves Zrneková Michaela két ezüst– és egy bronzérmet gyűjtött be.
Egyéni eredmények:

PÉNTEK
1000 m-es táv
MK1 11 éves lányok: ...3. 
Zrneková Michaela * K1 11 
éves fiúk: ...12. Tóth Michal * 
MK1 12 éves fiúk: ...6. Mar-
sal Máté, ...12. Bugár Marek 
* K1 13 és 14 éves fiúk: ...2. 
Tóth Ľudovít, ...10. Grolmus 
Lukáš, 11. Farkaš Tomáš, 
...13. Doktorík Dominik, ...15. 
Nagy Dominik * K4 13 és 14 
éves fiúk: ...2. Tóth Ľudovít 
(vegyes csapat).

SZOMBAT
500 m-es táv
K1 13-14 éves fiúk: ...3. Tóth 

Ľudovít, ...5. Grolmus Lukáš, 
… 7. Farkaš Tomáš, ...15. 
Nagy Dominik * K2 12 éves 
fiúk: ...4. Bugár Marek – Mar-
sal Máté * K2 10 és 11 éves 
lányok: … 2. Zrneková Mi-
chaela – Môťovská Alexandra.
1000 m-es táv
K2 13 és 14 éves fiúk: 1. Tóth 
Ľudovít – Doktorík Dominik, 
2. Grolmus Lukáš – Farkaš 
Tomáš.

VASÁRNAP
200 m-es táv

K1 13 és 14 éves fiúk: ...4. 
Grolmus Lukáš, 5. Tóth Ľudo-
vít, ...7. Farkaš Tomáš, ...12. 
Doktorík Dominik * K1 12 
éves fiúk: ...5. Marsal Máté, 
...19. Bugár Marek * K2 13-
14 éves fiúk: 1. Tóth Ľudovít 
– Grolmus Lukáš, ...3. Farkaš 
Tomáš – Doktorík Dominik, 
… 13. Nagy Dominik – Szabó 
Maximilián * MK1 11 éves lá-
nyok: ...2. Zrneková Michaela 
* K1 11 éves fiúk: ...5. Tóth 
Michal.

Zemníki sikersorozat

A Cseh Kupán is remekeltek a komáromiak

Karol Scholtz felvételei a szombati verseny pilla-
natait örökítették meg

Női labdarúgás
Nyáron sem kerültek akasztóra a komáromi női csapat „csu-
kái”, hiszen a KFC női osztaga a hét végén a Balatonlelle SE 
sportpályáján megrendezésre került II. Lelle Kupán is elin-
dultak.
Ezt a tornát a különböző kor-
csoportok szerint hirdetik meg 
és most meghívást kapott a 
KFC női csapata is. A tornára a 
Boros Dominika, Hatyina Zsó-
fia, Beke Réka, Nagy Laura, 
Németh Vivien, Pauer Tünde, 
Gaál Csenge, Csicsó Andrea, 

Horváth Beatrix, Zavogyán 
Csilla és Szalay Viktória össze-
állítású csapat utazott ifj. Nagy 
Jenő edző és Hajabács Gábor 
csapatvezető vezetésével. Ha-
talmas küzdelemben a 4. helyet 
szerezte meg a KFC.

A mérkőzések eredményei:
KFC – PAFC 3:0 góllövők: 
Csicsó Andrea, Horváth Be-
atrix, Pauer Tünde * KFC 
– Bosszúállók 1:1 góllövő: 
Horváth Beatrix * KFC – ZIC-
CER NLSE 1:2 góllövő: Hor-
váth Beatrix.

KÖZÉPDÖNTŐ: KFC – BSE 
Palóc Farkasok 1:0 góllövő: 
Horváth Beatrix * ELŐDÖN-
TŐ: KFC – Rubeola FC 0:1 * 

BRONZMECCS
KFC – Etil Alakulat 1:2 góllö-
vő: Gaál Csenge.

A hetedik évtizedébe lépett 
kajak-kenu verseny résztve-
vői ezúttal sem panaszkod-
hattak a rendezésre, hiszen 
a szervezők minden apróság-
ra odafigyeltek, csak éppen 
senki sem számított arra, 
hogy Komáromban is trópu-
si meleg lesz. Ennek ellenére 
Szlovákia, Magyarország és 
Olaszország 23 legismertebb 
klubjai is megjelentek a Vág-
parton, hogy a gyermek és 
szenior kategóriákban víz-
re szálljanak. Összesen 480 
versenyző ismerkedett meg a 
Vág vizével. Az ifjúsági kupa 
csapatversenyét természete-
sen a komáromiak nyerték el.
Az egyéni és csapatversenyek 
részletes eredményeit lapunk 
jövő heti számában közöljük.

A western-lovaglás vándorkupájáért folyó 
küzdelem negyedik állomásán, a Briežky 
lovaspályán 38 lovas küzdött. A junior kate-
góriában a klub színeiben a versenylovaglás 
kategóriában ezüstérmes lett Zilizi Jázmin, 4. 
Bitterová Tamara. Ugyanitt, a nyílt versenyen 
aranyérmes lett a keszegfalvai Fehér István 
Hercegnő nevű lován. A hordókerülésben 1. 
Scholtzová Carla (Kam Smart Chic Ella nevű 
lovával), ...3. Zilizi Jázmin (Silver nevű lova 
nyergében). A profi kategóriában 1. lett Bobek 
Ladislav Amobea Chick nevű lovával (Nasz-
vadi Bobek Farm), 3. Fehér István (Keszeg-
falva, Hercegnő).
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GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sora-
inkból: a komáromi Laurinyecová Mária (81 
éves), a gútai  Nagy Emília (62 éves), Kamo-
csai Árpád (90 éves) és Marosi Terézia (67 
éves), a vágfüzesi Bartaová Alžbeta (89 éves), 
a farkasdi Munka Jozef (62 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az újgyallai 
Novák Lukaš, a nemesócsai Czifra 
Áron, az izsai Szeles Dorka, a nagy-
surányi Szlamenka Filip, a komáro-
mi Lakatos Robert, az ógyallai Csériová 
Eszter, a párkányi Demeter Zoé és az ógyallai 
Frnda Filip.
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A Dunatáj receptkönyvéből

Aprópecsenye
Stroganoff módra 

Hozzávalók / 4 adag:
600 g sertésszűzpecse-
nye vagy pulykamell
1 közepes fej hagyma
1 gerezd fokhagyma
250 g sampinyon gomba
250 g ecetes uborka
100 g füstölt szalonna
2 ek. finomliszt
1 babérlevél
2 csipetnyi morzsolt ka-
kukkfű
2 ek. paradicsompüré
1 dl száraz fehérbor
10-15 szem kapribogyó
2 dl tejszín

1 ek. mustár
só, bors
1-2 kk. citromlé

Hozzávalók:
4 tojás
csipetnyi só
10 dkg cukor
2 teáskanál vanília ki-
vonat
1 dl víz
1 dl olaj
25 dkg liszt
fél csomag sütőpor
40 dkg eper
a pudinghoz:
1 csomag vaníliás pu-
dingpor (40 g)
3,5 dl tej 3-5 ek cukor

Epres-pudingos
békeszelet

Elkészítése:
A pudingot kevés tejjel és a cukorral csomómentesre kever-
jük. A maradék tejet elkezdjük melegíteni, majd hozzáöntjük 
a kikevert pudingport és addig kevergetjük, amíg be nem sű-
rűsödik. Félretesszük hűlni, de időnként keverjük át, hogy ne 
legyen bőrös.
A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Az eprek szárát eltávolítjuk, 
alaposan megmossuk, majd lecsipegtetjük.
A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét csipet sóval kemény 
habbá verjük. A sárgáját kihabosítjuk a cukorral, hozzáadjuk 
a vanília kivonatot, majd az olajat és a vizet. Elkeverjük és 
hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet. Csomómentesre ke-
verjük, majd fakanállal beleforgatjuk a kemény tojáshabot.
A tésztát sütőpapírral bélelt, 30 x 25 cm-es tepsibe öntjük. A 
kihűlt pudingot egy teáskanállal foltokban a tésztára helyez-
zük. (A kanál végével kissé le is lehet nyomkodni.) Az eper-
szemeket félbevágjuk, és vágott felükkel lefelé rásorakoztat-
juk a pudingos tésztára. Kicsit ezeket is lenyomkodjuk.
A forró sütőbe téve kb. 30 perc alatt szép világosra sütjük. Ak-
kor jó, ha a tészta részbe belebökünk egy hústűt, vagy villát, 
és kihúzva már nincs ráragadva a tészta (ezért ne a pudingba 
böködjük).
Hagyjuk kicsit hűlni, majd ízlés szerint porcukorral megszór-
va kínáljuk.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a malackai Jaroš Miroslav és a 
komáromi Berberová Lenka
Gútán: a gútai Michalčík Peter és Deáková 
Gizela.

június 22-én Paulina
június 23-án Zoltán
június 24-én Iván
június 25-én Vilmos
június 26-án János, Pál
június 27-én László
június 28-án Levente, Irén

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

Elkészítése:
A húst leöblítjük, szárazra töröljük, 2 cm-es csíkokra szeljük. A 
zöldségeket megtisztítjuk. A hagymát finomra, a gombát vékony 
szeletekre, az ecetes uborkát vékony csíkokra vágjuk.
A szalonnát apróra felkockázzuk, és a hagymával együtt üve-
gesre pirítjuk. Megszórjuk a húst a liszttel, a hagymára dobjuk, 
folyamatosan keverve 2-3 percig pirítjuk. Hozzáadjuk a gombát, 
az áttört fokhagymát, a babérlevelet, a kakukkfüvet, a paradi-
csompürét, a bort, az ecetes uborkát, végül a kapribogyót, és fedő 
alatt, mérsékelt tűzön puhára pároljuk (20 perc).
A húshoz öntjük a tejszínt (lehet tejföl is), majd mustárral, sóval, 
frissen őrölt borssal és citromlével ízesítjük, éppen csak össze-
forraljuk. Párolt rizs, burgonyapüré, bazsalikomos metélt illik 
hozzá.

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 ebéd-
lőfal * versenykerékpár * 
túrakerékpár * gyermek-

kerékpár
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

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

www. aplicoplus. sk

A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön  
a szakembereknél:

Ne feledje: A kisvállalkozók számára
is kötelező az internetes kassza!

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Eladó Peugeot 206,
1,9 dízel,

gy. év: 2004, STK + EK 
2020. októberig.

Tel.: 0905 905 122.

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet

a rokonoknak, ismerősöknek,
a volt munkatársaknak, a jó barátoknak

és mindazoknak, akik június14-én
elkísérték utolsó útjára,

a gútai temetőbe
a drága férjet, édesapát, apóst

és nagyapát,
Kamocsai Árpádot

(Gúta),
aki életének 90. évében,

távozott családja köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat

és a részvétnyilvánításokat, amelyekkel mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak, 

szomszédoknak, a jó barátoknak
és mindazoknak, akik június 17-én

elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe

a szeretett feleséget, édesanyát,
anyóst és nagymamát,

Nagy Emíliát
(született Molnár),

aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés után,  
62 éves korában távozott szerettei köréből.

Köszönjük a koszorúkat, virágokat
és a részvét őszinte szavait,

melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

Lapostetők szigetelését vállalom n Izolácia plochý striech
Tel.: 0918 780 688.


