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Vasárnap kezdődik a 7. Lehár nyár
Megszokottá vált, hogy június végétől augusztus utolsó vasárnapjáig benépesül a komáromi 
Klapka tér, ahol a korábbi évszázadok szellemében térzenét tartanak. A komáromi operett-
király emlékét óvó Lehár Társulatnak – és legfőbb „hajtó motorjának”, Klemen Teréziának 
köszönhetően, ismert és kevésbé ismert zenei társulások, tánccsoportok és szólisták szórakoz-
tatják az érdeklődőket.
A nyitókoncertre vasárnap 15 
órakor kerül sor, amikor a Ga-
lántai Fúvószenekar és a Pusz-
tavámi Fúvosok hangversenye 
lesz. Ezután a perbetei Wather 
Lili Dance Group táncbemuta-
tója következik, majd 17 órától 
Tequila Show Band biztosítja a 
fergeteges hangulatot. A vasár-
napi programot 18.30-tól Árva 
Dávid musical estje zárja.
Július 7-én, 18,30-kor a gútai 
The Töpörtyűk együttes lép fel, 
majd 19 órától Borbély Károly 
– Rég nem hallott dalok című 
összeállítása következik.
Igaz, a teljes program még for-
málódik, de annyit elárulha-
tunk, hogy július 14-én a Last 

Blues Band – zenekar koncert-
jére kerül sor, július 21-én a 
nemzetközi népszerűségnek ör-
vendő, gútai Si-
pos Dávid sax 
show & Szemi 
Tóth István 
koncer t jének 
örülhetnek a 
zenekedvelők. 
Július 28-án, 
19 órától a Bo-
nita zenekar és 
Gyurász Ildikó 
műsorának le-
hetnek részesei.
Augusztus sem 
kevésbé érdekes, hiszen 4-én 
19 órától a somorjai Deja Vu 

zenekar koncertjére kerül sor, 
amely erre az alkalomra Alex 
Strieženec dobossal egészül ki. 

Augusztus 11-én 
19 órától a Crazy 
Band &Sykora 
(Hernádi Katalin) 
koncertjére kerül 
sor. 
Minden bizonnyal 
nagy érdeklődés-
re tarthat számot 
augusztus 18-án 
Emmer Péter kon-
certje, amelyre 19 
órától kezdődik. 
Az idei zenei nyár 

augusztus 25-én Bernáth Tamás 
estjével zárul.

Az illetékesek rábólintottak
az egészségügyi központ fejlesztésére

Hatalmas előrelépés történt
Gúta egészségügyi fejlesztésében

Egy (?) éves forgalomkorlátozás
Felébredt a Szlovák Útkezelő Társaság

Amennyiben minden fél betartja kötelezettségeit, a jövő év folyamán üzembe helyezik az új 
Duna-hidat, amelyen a Magyarországról Szlovákiába, illetve az északi államokba haladó teher-
forgalom többsége átkerül. Igaz, még mindig a Holt-Vág fölött, átívelő felüljáró (vagy légvár?) 
Bastrnák Tibor expolgármester által Komáromra ráerőszakolt variáció szerepelt a tervekben, 
ám négy év alatt még egyetlen olyan döntés sem született, amely megoldást jelentett volna az 
egyszerűbb – így olcsóbb – útvonalra, illetve majd a gyorsforgalmi utak valamelyikére történő 
rácsatlakozásra. Időközben viszont a Szlovák Útkezelő Társaság illetékesei is rádöbbentek arra, 
hogy a legkevesebb problémát a Komáromon átdübörgő teherjárművek jelentik majd … 
Július 26-tól előreláthatóan 
jövő év májusáig kénytelenek 
voltak forgalomkorlátozást 
elrendelni a komáromi Vág-
hídon, mert annak terhelhe-
tősége rendkívül alacsony. A 
híd „könnyítése” az aszfalt-
szőnyeg magasságának csök-
kentésével megtörtént, most 

viszont el kell kezdeni a híd 
aládúcolását.
Ennek érdekében elrendelték, 
hogy csak azok a tehergépjár-
művek haladhatnak át rajta, 
amelyek pillanatnyi tömege 
nem haladja meg a 15 tonnát.
Az előzetes diagnosztikai 
vizsgálatok eredményei miatt 

azonnal csökkenteni kell az 
I/63-as úthoz tartozó Vág-híd 
terhelését. A forgalomkorláto-
zást egy B25–15 t jelzésű tábla 
jelzi. Ez egészen a híd aládú-
colásáig, azaz előzetes becslés 
szerint 2020 májusáig tart. A 
teherforgalomat előrelátható-
lag a gútai hídra terelik.

A komáromi városházán
új főosztályvezetők végzik munkájukat

A komáromi városvezetés fokozatosan a hivatal minden főosztályvezetői posztjára pályázatot 
írt ki. A második körben három posztot hirdettek meg. Ennek alapján június elsejétől két újabb 
főosztályvezetője van a városnak, míg egy korábbi főosztályvezető megvédte a pozícióját.
A Hivatalműködtetési és 
Belügyi Főosztály élére két 
jelentkező volt, az öttagú bi-
zottság ajánlása alapján Tóth 
Gyöngyike került kinevezésre. 
Az új főosztályvezető közgaz-

daságtant tanult, legutóbb a 
Szociális Biztosító komáromi 
fiókjának gazdasági részlegét 
irányította.
Új személy került a Városüze-
meltetési Főosztály élére is. Az 
értékelő bizottság két pályázó 
közül Marian Šulákot javasolta 
a posztra. Ő a Nyitrai Mezőgaz-
da sá gi Egyetem gazdaságtudo-
má nyi karán diplomázott, pár 
évig pénzügyi igazgatóként 
te vé keny ke dett a pozsonyi 
vízgazdálkodási vállalat egyik 
leányvállalatánál, legutóbb a 
Suez Environnement vállalat 
exkluzív független tanácsadó-
jaként funkcionált.
A korábbi két főosztályvezető 
közös megegyezéssel távo-
zott a városi hivatalból. To-
vábbra is Szabó Ingrid vezeti 
a városi hivatal Fejlesztési és 

Vagyonke ze lé si Főosztályát, 
egyedül pályázott.
A pályáztatások folytatódnak 
az Oktatási, Kulturális és Sport 
Főosztály, illetve a Szociális és 
Közigazgatási Főosztály veze-
tő funkcióinak betöltésére.
Ugyancsak személycserék 
lesznek a Com-Média és a 
Calor városi cégek, továbbá a 
Városi Művelődési Központ 
(VMK) élén is. A VMK-t júli-
us elejétől Lakatos Róbert ve-
zeti, a távhőkezelő vállalatot, 
a CALOR-t átmenetileg Ba-
logh Béla vezeti, de pályázat 
van kiírva a vezetői posztra. A 
Com-Média élére a jelentkezé-
si határidőig három jelentke-
zés érkezett, a júniusi testületi 
ülésen döntenek a képviselők, 
kire bízzák a városi média irá-
nyítását. (kvh)

– Már lassan egy és fél év 
telt el a pályázat kiírása óta, 
amelynek célja egy helyre 
összpontosítani a gyermek-
orvosokat és a háziorvo-
sokat, esetlegesen további 
szakorvosokat, és ezzel a pá-
lyázat elnevezése alapján in-
tegrált orvosi ellátást biz-

tosító központok létrejöttét 
támogatnák. Abban az idő-
szakban, amikor egyre keve-
sebb az első kontaktust ellátó 
orvos (gyermek- és házior-
vos), a pénzhiányos időszak-
ban a települések nem tudják 
megoldani hogy bővítsék, 
modernizálják a létező 
egészségügyi központokat, 
megakadályozzák az orvosi 
rendelők decentralizációját.  
Gúta városa kihasználta a 
lehetőségeket – magyaráz-
ta dr. Viola Miklós sebész, 
a városi önkormányzat és 
Nyitra megye egészségügyi 
bizottságának elnöke, aki 

örömmel számolt be arról, 
hogy múlt héten az illetékes 
szervek rábólintottak a gútai 
egészségügyi központ mo-
dernizálására.
– Merem állítani, hogy a vá-
rosvezetés teljes erőbedobás-
sal dolgozott azért, hogy a 
jövőben a 21. század igényeit 

teljesítő szintre 
emelje az 50 éves 
e g é s z s é g ü g y i 
központ épületét, 
elérve a gútai la-
kosok számára az 
egészségügyi ellá-
tás színvonalának 
ja vulását. Termé-

szetesen az sem mindegy, hogy 
az ott dolgozó orvosok, nővé-
rek számára olyan munkakö-
rülményeket biztosíthassunk 
amelyben adottak a modern or-
voslás lehetőségei. A pályázat 
eredményeképpen a jelenlegi 
patika feletti rész beépítésével 
befejeződhet a T-alakú épület 
teljes kétszintes épületté való 
alakítása, továbbá megvalósul-
hat a már régóta megoldásra 
váró személyszállító lift meg-
építése. Az épület egy centrális 
optikai internetre kapcsolódna. 
A pályázat egyedisége, hogy 
bizonyos összegben orvosi 
műszerek megvásárlását is tá-

mogatja, így elérhetővé válhat 
egy modern digitális fogásza-
ti röntgen beüzemelése. Az 
egészségügyi központ ilyen 
volumenű modernizálása több 
évtizedre megoldaná a épü-
let állagának a megőrzését, és 
központi „fészket” biztosítana 
a sokrétű szakorvosok munká-
jának. A pályázat sikeres befe-
jezésének a nyertese valójában 
minden gútai lakos, akiknek 
nem kell több tíz kilométert 
utazni az adekvált orvosi ellá-
tás után. Bízok benne, hogy a 
nyertes pályázat zökkenőmen-
tes megvalósítását minden he-
lyi képviselő prioritásnak fog-
ja tekinteni és elkerüljük egy 
olyan zsákutcába való jutást, 
amely két éve meghiúsította a 
LIDL üzletlánc gútai terjeszke-
dését – fejezete be a tájékozta-
tást dr. Viola Miklós.
A felújítás (beruházás) érté-
ke a város 5%-os önrészével 
820 ezer euró lesz.

Még Bastrnák Tibor polgármestersége idejében vetődött fel az ötlet, hogy Komáromban fel 
kell számolni a teherkikötőt és a városhatárra kell kitelepíteni. Azóta a jókora kiadással járó  
műszaki tervek is elkészültek, amelyek íróasztalok fiókjaiban porosodtak. Most újra felme-
rült a kérdés, mi legyen a komáromi kikötővel? A teherkikötő témájában készített megva-
lósíthatósági tanulmány két alternatívával számol: Az egyik a jelenlegi, Duna-parti kikötő 
felújítása, a másik pedig a kikötő áthelyezése Nagyharcsás térségébe.
A tanulmányt Bódi Jozef, a 
Közkikötő (Verejné prístavy) 
állami vállalat beruházásokért 
felelős igazgatója ismertette 
múlt héten pénteken. Szerinte 
az első alternatí-
va lehetővé tenné, 
hogy végre újra 
megnyílhasson Ko-
máromban a sze-
mélyforgalmi kikö-
tő is, amelyet úgy 
alakíthatnának át, 
hogy ott sporthajók 
és motorcsónakok 
is kiköthessenek.
A megvalósítha-
tósági tanulmányt 
kidolgozó Aquatis 
társaság munkatár-
sa, Trnka Michael is hangoz-
tatta, hogy ők is a már meglévő 
kikötő korszerűsítését javasol-
ják, mivel az új kikötő építése 

sokkal költségesebb is lenne. 
Véleménye szerint az a verzió 
akár 50-szer többe kerülhet, 
mint a régi kikötő felújítása, 
az árba ugyanis bele kellene 

kalkulálni példá-
ul a telkek felvá-
sárlását, vagy az 
új infrastruktúra 
kiépítését is. Bí-
lek Dalibor, aki a 
két javaslatnál a 
környezetre gya-
korolt hatást vizs-
gálta, kijelentette: 
ha a kikötőt a vá-
roson kívül létesí-
tenék, nem kelle-
ne számolniuk a 
higiéniai előírások 

jelentette korlátokkal. Viszont 
az új kikötő védett területen 
helyezkedne el, ami a szakértő 
szerint problémát jelenthet.

A Közkikötő vállalat beru-
házásokért felelős igazgatója 
szerint mindkét verzió „érde-
kes”, és egyelőre egyiket sem 
akarják előnyben részesíteni, 
vagy elvetni. Azt viszont ő is 
elismerte, hogy a jelenlegi ki-
kötő felújítása lenne anyagilag 
a legkevésbé megterhelő.
A következő lépésben a köz-
lekedési minisztérium és az 
Európai Bizottság tanácsadó 
szervei fogják kiértékelni a 
megvalósíthatósági tanul-
mányt. Ezt követően kezdhetik 
rendezni a tulajdonjogi viszo-
nyokat, majd pedig uniós for-
rások igénybevételével végre-
hajtani a befektetést.
Bódi szerint a belföldi ha-
jóközlekedés fejlesztése az 
unióban prioritásnak számít, 
elsősorban azért, mert ezáltal 
tehermentesíthetők az utak.

Megpróbálnak sürgősen segíteni
Lapunk múlt heti számának megjelenése után kaptuk a hírt, 
miszerint a bajba jutott gadóci tanítólakások szennyvízprob-
lémáit, annak költségtérítését a megyei közgyűlés MKP-s kép-
viselői igyekeznek felülvizsgáltatni és a mezőgazdasági iskola 
területének eladásából kapott pénz egy részét visszatérítve, 
abból kifizetni a nagynyomású szennyvízvezetékre való rácsat-
lakozást. Csak remélni tudjuk, hogy igyekezetük sikerrel jár.

Magyar rendőröket 
tüntettek ki Nyitrán

Szlovákiában történt fegyveres 
bankrablás elkövetőinek elfo-
gásában működött közre Lam-
pert Gergely r. főtörzszászlós, 
az Esztergomi Rendőrkapi-
tányság nyomozója és Járóka 
Tibor r. főtörzszászlós, a Dél-
Komáromi Rendőrkapitány-
ság nyomozója. A különösen 
veszélyes elkövetők legalább öt 
fegyveres bankrablást követtek 
el, nemcsak a Nyitrai régióban, 
hanem más európai országok-
ban is. Tevékenységükért a két 
nyomozó jutalmat vehetett át 
június 19-én Nyitra megye fő-
kapitány helyettesétől.

Lapunk  
tartalmából:

● Gútán új ultrahangos 
vizsgálókészüléket he-
lyeztek üzembe

● Az ovisok elfoglalták a 
kalózhajót 2. oldal

●Vidám hangulat a csicsói 
falunapon

● Rendezvények a kolozs-
némai otthonban  3. oldal

Többéves előkészítés után nyújtotta be Gúta az egészségügyi minisztériumba a 
csaknem fél évszázados egészségügyi központ fejlesztésére és újabb szakrendelők 
nyitására vonatkozó igényét. Érdekes, hogy több önkormányzati képviselő egyfaj-
ta kampányfogásnak tartotta a városvezetés kezdeményezését, elfeledve azt, hogy 
csak a múlt év végén nyílt lehetőség arra, hogy az átépítésre állami támogatást is 
kaphassanak. Annak ellenére, hogy az elképzelésekről kellő tájékoztatást is kaptak, 
egyesek valóban kampányfogásként akarták kezelni az ügyet, aláírásgyűjtést kez-
deményeztek, mintha ők lettek volna az indítványozók… 

Vagy megújul, vagy elköltözik

Komárom kikötőváros marad

Á RV Á LTO Z Á S
A januári általános nyomdai és szállítási költségek emelkedése miatt,  

július 1-jétől a Dunatáj ára is emelkedik. Az újság ezentúl 50 centért kapható!

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  www.  dunata j .  sk  n  a  facebook-on is  n 
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 A Selye János Gimnázium
diákjának országos sikere

Ismerd meg a szlovák nyelvet – Poznaj slovenskú reč – ezzel 
az elnevezéssel immár harminckilenc éve hirdet a Szlovák 
Oktatási Minisztérium szlovák nyelvű versenyt a magyar ta-
nítási nyelvű iskolák tanulói részére közös szervezésben az 
Állami Pedagógiai Intézettel.

Diákjaink minden évben be-
kapcsolódnak ebbe a nagymúl-
tú megmérettetésbe. A kerületi 
fordulók győztesei képviselték 
iskoláikat ebben a tanévben is 
az országos döntőben június 
6-án Érsekújvárott.
Iskolánk legeredményesebb 
diákja Kováč Szilárd 3. A osz-
tályos tanuló volt, aki kerületi 
másodikként jutott az országos 
megmérettetésbe.
A társalgási vetélkedőben a 
III. kategória versenyzőjeként 
mérte össze tudását a legered-
ményesebb tanulókkal Po-
zsonytól Kassáig. Ebben a ka-
tegóriában a gimnáziumok és a 
szakközépiskolák 2. és 3. osz-
tályos tanulói versenyeztek.
A megmérettetés a magyar 
tanítási nyelvű iskolák diákja-
inak szlovák nyelvtudását és 
nyelvi készségeit hivatott fel-
mérni.
A verseny három fordulóban 
zajlik. Az elsőben a tanulók-
nak egy felolvasott igényes 
szöveget kell értelmezni és 
hűen reprodukálni. A második-

ban a megadott témák közül 
egyet a szakmai zsűri előtt ki-
fejteni, és az utolsó versenyfel-
adatban pedig 10 megadott szó 
felhasználásával összefüggő 
történetet kell megfogalmaz-
ni és előadni. Az elkészített 
szövegeket jegyzet segítsége 
nélkül, emlékezetből adták elő 
a diákok. A zsűri különböző 
szempontokat figyelembe véve 
értékelte a versenyzőket, akik 
a verseny megkezdésekor sor-
számot húztak, így biztosítva 
volt a verseny anonimitása, és 
a zsűritagok pártatlansága.
Kováč Szilárd kimagasló tel-
jesítményével szerezte meg 
az első díjat az egész mezőnyt 
maga mögé utasítva. Tehetsé-
ge, széles látóköre, kreativitá-
sa, hibátlan nyelvtudása kivív-
ta a szakmai zsűri elismerését 
is. 
Az első három helyen végzett 
diákok oklevelet és értékes 
könyvutalványt vehettek át a 
zsűri elnökétől.
A 3. kategória országos győz-
tesei és a felkészítő tanárok:

1. Kováč Szilárd – Selye János 
Gimnázium, Komárom, Mgr. 
Csémy Marianna
2. Udvardy Kiara Gréta – Páz-
mány Péter Gimnázuim, Ér-
sekújvár, Mgr. Benkő Tímea
3. Rajtár Tamás – Ipari Szak-
középiskola, Komárom, Mgr. 
Erik Sokol
Az elért eredményekhez szív-
ből gratulálunk minden ver-
senyzőnek és felkészítő tanár-
nak.

Csémy Marianna
a Selye János Gimnázium 

szlovák szakos tanára

A győztes és tanára

A gútai Tündérkert Óvoda ovisai már kora reg-
gel izgatottan várták az autóbuszt. Az úticél a 
komáromi Olymp-Center fitness központ épü-
lete volt. Ezt a kirándulást a gyermeknap kere-
tén belül szervezték meg az óvónők. A gyere-
kek kíváncsi szemekkel léptek 
be az épületbe. Néhányan már 
ismerték ezt a csodás helyet. A 
biztonsági szabályok megisme-
rése után elindultak felfedezni a 
kalózhajó titkait, rejtett zugait. 
Könnyedén vették a rájuk váró 
akadályokat. A szűk járatokon, 
alagutakon kúszva-mászva, 
egyensúlyozva jutottak át. Egy 
igazi kalóz nem ismer akadályt, 
sem félelmet. Ujjongva csúsztak 
le a hosszú hullámos csúzdán. 
Volt aki a száraz medence labdái 
között elterülve pihente ki ma-
gát, és bújt el az ellenség elől. A 
kalózágyúkkal pedig megcélozták az ellenfelet. 
A trambulinon kipróbálhatták, milyen magasra 
tudnak ugrani. Ez a sok fajta mozgás és erőpróba 
teljes mértékben kielégítette a gyerekek mozgás-
igényét. Ezáltal erősödött izomzatuk, nőtt teher-
bírásuk és megtanulták, hogy egymásra figyelni 

és vigyázni is kell. Minden kis kalóz kellemesen 
elfáradva szállt fel az autóbuszra. A brünni téri 
ovisok ezután megtekintették a Szafari állatait 
bemutató kiállítást a Jókai múzeumban. Teljes 
életnagyságban láthattak bivalyt, oroszlánt, anti-

lopot, zebrát, krokodilt, vízilovat, majmot és sok 
más állatot is. Az Erdő utcai ovisoknak az eső 
megakadályozta a tervezett katonai, Militari mú-
zeum megtekintését Gútán, ám ennek ellenére 
mindenki boldogan mesélte el élményeit otthon.
  Őszi Edit óvónő

Újabb előrelépés a MEDCHIRnek köszönhetően

Ultrahangot kapott Gúta egészségügye
Kevesen tudják, hogy a gútai 
egészségügyi központ átépítése 
és bővítése mellett a MEDCHIR 
Kft. diagnosztikai részlege egy 
speciális ultrahangos készü-
lékkel gyarapodott. A múlt hét 
folyamán már szakemberek 
üzemelték be a GE S8-as típusz-
számú berendezést, amely Bé-
csen át érkezett Gútára.
– Napjaink diagnosztizációs 
eljárásában már nélkülözhetet-
len az ultrahangos kivizsgálás. 
A gútaiak a komáromi kórház, 
vagy magánorvosok rendelőit 
voltak kénytelenek felkeresni, 
sok esetben hetekig várni a vizs-
gálatra. Mi olyan berendezést 
akartunk vásárolni, amely sok-
oldalú, tehát többféle vizsgálatra 
is alkalmas. Így esett a választás 
erre az amerikai berendezésre, 
amely napjainkban csúcstech-
nológiának számít – magyarázta 
dr. Viola Miklós sebész. aki azt 
is elárulta, hogy az ultrahangos 
berendezés alkalmas angiográ-
fiai (érrendszeri), mellkasi és 

hasi vizsgálatokra is – Július el-
sejétől üzemel az ultrahangunk, 
amelyen dr. Radislav Lehotsky 
végzi a vizsgálatokat. Vele már 
évek óta folyamatos az együtt-
működésünk, hiszen a rönt-

genfelvételek kiértékelését is ő 
végzi. A nagyfelbontású, tehát 
minőségi képet biztosító beren-
dezés folyamatosan újítható, 
felhasználhatósága a szakorvo-
sok igényei alapján bővíthető.

Gútai Kattancsfesztivál

Izsán megkezdődött a kultúra házának felújítása

Idén sem maradhatott el a gútai Kattancsfeszti-
vál, amely az új keletű hagyományőrzésnek re-
mek példája. A gútai üdülőparkban ügyes kezű 
asszonyok dagasztották a tésztát, hogy egyfajta 
sörkorcsolyaként sós, paprikás kalács kerülhes-
sen a fával fűtött kemencébe. A szervezők jó öt-
leteként generációk találkozója lett a fesztivál, 
ahol nagymamák, édesanyák fortélyaival is meg-
ismerkedhettek a fiatalok, akik színes kultúrmű-
sorral kedveskedtek a résztvevőknek, a sátorok 
alatt népművészeti termékeket és a régió kézmű-
ves termékeit is megvásárolhatták.
 Fördős Ferenc felvételei

A Komáromi járásban elsősorban a községekben vigyáznak a hagyományokra, a népviseletekre, s ezen kívül kultu-
rális életük gazdagítására. Ennek egyik „lelki központja” többnyire a kultúrház, amelynek a hatvanas-nyolcvanas 
években mozgalmi jellege is volt. A mai napig rendkívül gazdag kulturális élettel rendelkezik Izsa községe, amelynek 
az ötvenes években felépített kultúrháza már megérett a felújításra.

Bővülő program
a gútai búcsú idején

A helloGúta polgári társulás idén már másodízben rendezi 
meg a HAJÓMALOM FESZTIVÁLT a festői szépségű gútai 
hajómalom területén „Ízek, dallamok, barátok” szlogennel. 
Mindezt igényes programok, gasztronómiai és zenei élmé-
nyek mentén, a felvidéki vonatkozásokat előtérbe helyezve.
A gútai búcsúval egyidőben zajló Hajómalom fesztivál szerve-
zői sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy idén már Fűri Ta-
más, alias „Lumbi” erősíti a Ladánybene 27 zenekart, ugyanis 
ő lett a legendás reggae zenekar billentyűse. A zenekar ebben a 
felállásban először Gútán lép fel és ad műsort a II. Hajómalom 
fesztiválon. Az augusztus 16–án és 17-én zajló fesztivál pénteki 
nyitónapján egy másik együttes, a felvidéki Gorlo Volka – akik 
indie popot játszanak – is hangversenyt ad. Ennek a csapatnak 
is van gútai vonatkozása, hiszen dobosuk Gőgh Ákos, azaz 
„Oggy”. A rendkívül tehetséges ritmusadónak ez a felállás a 
harmadik párhuzamosan futó projektje.

Az ovisok elfoglalták a kalózhajót!

A régi kultúrház egy tűzvész 
során megrongálódott, helyette 
a község a szövetkezet iroda-
házát vette át. Az épület most 
teljes felújítást kap: a falak és 
a tetőzet hő- és hangszigetelést, 
valamint beszerelésre kerülnek 
három-légréses ablakok és nyí-
lászárók. Mindez ötszázezer 
eurós beruházást jelent, ráadá-

sul a község további százezer 
euróval a belső terek felújítását 
is elvégzezteti. Kicserélik az 
elavult elektromos hálózatot, 
és új faburkolat, padlózat kerül 
a színpadra.
– Szeretnénk a felújítást úgy 
elvégeztetni, hogy az időtálló 
legyen, évtizedekig ne legyen 
vele gond. A színházterem 

multifunkciós lesz, nem csak a 
színjátszók vehetik birtokukba, 
de lehetnek itt társadalmi össze-
jövetelek, vagy bálok, esküvők 
is – magyarázta Domin István 
mérnök, Izsa polgármestere. 
– Számításba vettük annak a 
lehetőségét is, hogy kiépítsünk 
egy újabb községi konyhát is, 
amely a rendezvények idején 

biztosíthatná az étkeztetést, 
vagy a falus konyhája esetleges 
felújítása idején se lehessen 
fennakadás a közétkeztetésben. 
A közösségi konyhai előírások 
nagyon szigorúak, mintegy 80 
ezer euróba kerül majd a kony-
hai felszerelések megvásárlása 
és felszerelése. A mostani fel-
újítás során azonban már fel-
szereljük az azokhoz szükséges 
csatlakozásokat.

Ajándék
Székelyföldnek
 A csicsói fafaragó mester és unokája, 
Bugyi Attila, legújabb alkotása, a terme-
tes kopjafa már Kósteleken van. A Szalay 
Károly mérnök, Rajkó Ferenc mérnök, 
Rajcsányi László és Pint Tibor mérnök fel-
kérésére készített emlékművet, amely az 
I. és II. világháborúban elhunyt felvidéki 
katonáknak is emléket állít, augusztus 16-
án ünnepélyes keretek között szentelik fel.
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A jó idő beköszöntésével intézetünkben is kezdetét vette a sokszínű kulturális és kikapcsolódási programok 
sorozata. Márciusban az álarcosbállal kezdtünk, amelyen néhány lakónk maszkba bújva élő zenére táncol-
tatta meg lakótársait, így vidám hangulatban telt ez a délután. Ezt követte áprilisban a „Húsvétváró”, ahol 
különféle dísztárgyak, hímestojások készültek, melyekkel feldíszítették otthonunkat .
Május elsejét a Májfaállítás tette emlé-
kezetessé, ahol a lakóink által elkészí-
tett színes szalagok pillanatok alatt a 
fára kerültek. Anyák napja alkalmával 
a csicsói Gáspár Sámuel alapiskola 
diákjai gazdag kultúrműsorral lepték 
meg a nagymamákat, dédmamákat, 
akik vastapssal köszönték meg a tisz-
teletükre előadott műsort.

Május közepén kirándulást szervez-
tünk a majkpusztai remeteségbe és 
az oroszlány-i bányászati múzeumba, 
ahova a kolozsnémai nyugdíjasklub-
bal látogattunk el és egy remek napot 
töltöttünk együtt. Május 30-án az ál-
dozócsütörtöki mise nyújtott meg-
nyugvást hívő lakóinknak. E prog-
ramokat követte a juniális, mely az 

otthonunk udvarán zajlott. 
Fő cél a Májfa „kiéneklé-
se” volt. Programunkban, 
meghívott vendégként a 
laki asszonykórus is sze-
repelt. Mindenki kedvére 
szórakozhatott és kóstol-
gathatott az ínycsiklandó, 
finom cigánypecsenyéből, gulyásból. 

Természetesen az asztalokról 
nem hiányozhattak a sütemé-
nyek, rétesek és pogácsák sem. 
Mulatós, vidám zene mellett 
kellemes napot töltöttünk el.
A nagymegyeri Thermál fürdő 
látogatását is elkezdtük és ez az 
egészséges kikapcsolódás lesz 
majd a ránk következő nyári hó-
napok fő programja. 

Molnár Rozália
szociális nővér

A kolozsnémai Nyugdíjasotthon
tavaszi kulturális rendezvényei

Csicsó község önkormányzata az elmúlt hétvégén tartotta 
meg falunapi ünnepségét, mely idén már a 24. alkalommal 
került megrendezésre. A rendezvény péntek délután meg-
emlékezéssel vette kezdetét a helyi temetőben. Mező András, 
Csicsó község alpolgármestere tartott beszédet, majd ökome-
nikus istentiszteletet és a Gyöngykoszorú Népdalkör fellépé-
sét követően koszorúzással tisztelegtek az 1. és a 2. világhábo-
rúban elesettek előtt.
A szombat délelőtt a hagyomá-
nyokhoz hűen a sporté volt a 
főszerep. Labdarúgó mérkőzé-

sek, 11-es rúgó verseny zajlott 
a helyi sportpályán. A gyerme-
keknek egész nap ingyenesen 

Csicsón is vidám hangulatú volt a falunap

igénybe vehető kalandpark, 
légvár, csúszda volt biztosítva. 
Délután Csicsó község pol-
gármesterének, Földes Csaba 
mérnök úrnak megnyitója után 
kultúrműsor vette kezdetét. A 
csicsói Gáspár Sámuel Alap-
iskola és Óvoda tanulói és a 
Czafrangó Szilvia Magán Mű-
vészeti Alapiskola növendékei 
léptek színpadra. Ezt követő-
en a Nádszegi fúvószenekar 
fellépése, majd Fekete Szilvia 

„Szisza” énekes műsora kö-
vetkezett. Később a csicsói 
Grandioso zenekar koncertjét 
tekinthették meg a falunapra 
látogatók. A rendezvény sztár-
vendége Kiripolszky Péter, 
felvidéki énekes, színművész 
volt. Az utcabál remek hangu-
latáról a Bravo Band gondos-
kodott. Csicsó község ismét 
egy kellemes hangulatban telt 
falunapot tudhat maga mögött.

Németh Éva

Mámor – muzsika – Martos!
Még néhány nap és megnyitja kapuit a Martfeszt 
diákfesztivál. A szervezők idén is gondoskodnak 
arról, hogy rendezvényük kortalan legyen, te-
hát a középiskolások, egyetemisták kisgyerme-
kes szülők és a középkorúak is találjanak ma-
guknak megfelelő és őket érdeklő programot. 
A fesztivál struktúrája hasonlóan épül fel, mint 
az elmúlt években. Napközben közéleti, ifjúsá-

gi előadások és fórumbeszélgetések lesznek az 
Esterházy Akadémia udvarán, emellett számos 
szabadidős, sport, családi és egyéb program a 
fesztivál keretén belül. Este pedig a koncertek-
kel záródnak a napok. Négy esti buli, négy eltérő 
stílusban, hogy mindenki megtalálja a maga ízlé-
sének valót. Színpadra lép többek között a Tank-
csapda, Rúzsa Magdi, Deák Bill Gyula, HOBO, 

a Zorall, a Road. Emmer Péter lemezbemutató 
koncerttet tart a nagyszínpadon, de Olivérsky 
és a Felvidéki Bandák Verseny három nyertes 
csapata: a Colerosa, a Túlontool és a Flashjet is 
perzselő akkordokat pendítenek. Mellettük nem 
utolsó sorban fellép Vadkerti Imre, Zsapka At-
tila, Sipos Dávid, Korpás Lili és a fantasztikus 
Pósfa Zenekar is. 

Az esti koncertek után after 
partykon lehet levezetni Nák-
si, Katapult DJ, Dj Jeszy és 
a Retro Rádióból jól ismert 
DJ Dominique zenéire, sőt a 
vállalkozóbb kedvűek meg-
csillogtathatják csalogány 
hangjukat a karaoke-bulikon 
is. Péntek este pedig felvillant-
ják bájaikat Felvidék legszebb 
teremtései a Felvidék Arca 
szépségverseny döntőjének ke-
retén belül, ahová a gyönyörű 
lányok mellé kiváló művészek 
is érkeznek.
Mámor-magyarság-Martos!
A MartFeszt hajója már július 
3-án útra kel, hogy a fedélzetén 
lévő martlakókat egy igazi kör-
útra vigye. Az első állomás a 
hagyományokhoz híven komo-
lyabb hangvételben kezdődik, 
megemlékezések, évfordulók, 
politikai témák kerülnek a nyi-
tónapon előtérbe.
Az első évforduló, amelyet 
meg kell említeni, a Rákóczi 
Szövetség 30. évfordulója. A 
megemlékezés kapcsán flash-
mobra is sor kerül, melynek 
gerincét a MartFeszt aktivistái 
és a Rákóczi Szövetség önkén-
tesei alkotják majd. Hogy mi-
kor és milyen módon lehetünk 
tanúi a mókának, az legyen 
meglepetés, de egy biztos: a 
jelenlévők is bátran bekapcso-
lódhatnak a villámcsődületbe.
A szerdai napon a Tenkes ka-
pitánya, a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes előadásában is 
megtekinthető lesz. Az elő-
adás különlegessége, hogy az 
egyik főszerepben ifj. Zámbó 
Istvánt, az izsai származá-
sú profi néptáncost láthatjuk. 
A történet meseszerűen, sok 
humorral mutatja be azokat a 
kuruc hősöket, akik ravaszság-
gal, magyaros virtussal végül 
legyőzik a bugyuta labancokat. 
A látványos produkció néptán-
cos kincsünk segítségével idé-
zi meg a történelem e kalandos 
korszakát.
Végül, de nem utolsó sorban 
Kövér László országgyűlési el-
nök, a rendezvény védnöke, is 
megtiszteli jelenlétével a mar-
tosi helyszínt.

Irány Martos
az egész családdal!

Ideje a családoknak is kimoz-
dulni, és itt a helyük, mert a 
gyerekeknek is értelmes prog-
ramokra van szükségük. Ráa-
dásul 12 éves korig a családi 
programok látogatása díjtalan, 
mind a gyermekek és kísérőik 
számára is. A díjtalan belépés 
pénteken és szombaton 14 órá-
ig érvényes.
A legapróbbakat ringató prog-
rammal várjuk. Vedd ölbe, 
ringasd, énekelj – kellemes 
környezetben, jó levegőn, üdí-
tő természetben! Az egyel na-
gyobb csöppségek pedig már 
a sakkpalota kapuján is belép-
hetnek. Sőt, további különféle 

készségfejlesztő játékokat pró-
bálhatnak ki, így kiderül, mi 
köti le igazán őket, mi az, ami-
ben valódi sikerélményre lel-
nek, megismerkedhetnek ko-
rukbeli társaikkal és élvezhetik 
a játék örömét a szabadban!
Ha hiányolod a magyar klasz-
szikusokat, és az animációs 
kavalkádban olyan meséket is 
megmutatnál csemetéidnek, 
melyeken Te magad is felnőtt-
él, akkor üljetek be közösen a 
Felvidéki Vándormozi vetíté-
seire!
Ki a vagány a vidéken? Nézzé-
tek meg, hogy a zselízi forduló 
után kik érkeznek a legvagá-
nyabbak közt a tehetségkutató 
gálaest színpadára!
Továbbá tekintsétek meg a csa-
láddal a Felvidéki színjátszók 
és diákszínpadok fellépéseit, 
hagyjátok, hogy A kidőlt, be-
dőlt oldalú kemencén túli más-
világba repítsen Fábián Éva, a 
Neoton volt énekesének mese-
órája, és nevessétek könnyesre 
magatokat az Ahogy esik úgy 
puffan, színészeinek zseniá-
lis, improvizációs előadásain! 
Szem nem marad szárazon, ha 
Olasz István társulata össze-
fog! 

Mámor, mulatás, Martos!
Szülőként a gyermekeiddel, fi-
atal felnőttként a jövő szülője-
ként, tiniként pedig azért, mert 
Rád is rádfér egy kicsit más 
világ… mert a hagyományokat 

mindig minden körülmények 
között őrizni kell! Éppen ezért 
a MartFeszten is szolgáljuk 
majd ezt a célt!
Ha kipróbálnál valami olyat, 
amit még eddig nem, vagy már 
régen nem… Ha elszakadnál a 
mindennapos rohanástól… Ha 
kíváncsi vagy, hogyan táncol-
tak, zenéltek, harcoltak, ját-
szottak, vagy házasodtak azok, 
akik még nem a modern világ 
tabletjein, sorozatain, közössé-
gi hálóin nőttek fel, akkor dobd 
el egy napra Te is az elektroni-
kus kütyüket és irány:
• egy táncház a Szőttes Nép-
táncegyüttessel!
• zenélés és dalolás a Pósfa Ze-
nekarral!
• a Felföldi Dalia Iskola prog-
ramja, ahol igazi daliás ifjak 
mutatják be harcművészetüket!
• egy vidám métabajnokság a 
cserkészekkel! Te próbáltad 
már a baseballhoz hasonló csa-
patjátékot? Üss, dobj, fuss!
• a kézműves sziget, 
• egy hagyományos lagzi, a 
Naszvadi Lakodalom elneve-
zésű program a Tűzvirág jó-
voltából.
Hidd el, megéri kimozdulni 
a megszokottból és pár órára 
elmélyülni mindabban, ami 
hiányzik a mai világból. Lásd 
meg saját szemeddel, miért is 
sírják vissza sokan a régi ko-
rokat… Időutazz, kalandozz 
velünk Te is!

Ha MartFeszt, 
akkor sport is lesz!

Nem hagyunk eltunyulni a 
fesztivál alatt sem! Hódolj a 
mozgás örömének a martosi 
fesztiválozás alkalmával is… 
Hiszen a mozgás maga egy 
szórakozás!
Jelentkezz…
…teqballra – ahol hajlított 
asztalon kicsiben, de párban 
mérkőzhetsz meg a labdarúgás 
terén!
…FIFA bajnokságra – ahol 
egyénileg irányíthatod majd 
virtuális focicsapatodat!
…Ha pedig még ennél is na-
gyobb babérokra törnél, jön a 
Felvidéki Labdarúgó Bajnok-
ság, ahol a meccsek a szombati 
napra is átnyúlnak:
• elődöntők pénteken, döntő 
szombaton
• a döntő csoportjait pénteki 
napon a Trollfocisok közremű-
ködésével sorsoljuk ki
város, település magyar neve 
legyen
Ha viszont a foci nem a Te asz-
talod, a multifunkciós sport-
pálya csapatjátékait Neked ta-
láltuk ki! Hogy miért érdemes 
nevezned? Ha részt veszel bár-
melyik versenyen, két legyet 
üthetsz egy csapásra, hiszen 
nem csak egy esménydús, pör-
gős napon vehetsz részt, de az 
aznapi jegyedet a mozgós prog-
ramokon való részvétellel már 
INGYENESEN be is zsebelted!

Kirándultak az izsai gyerkőcök
Június 12-én az iskola tanulói évvégi kirándulásként Oroszká-
ra látogattak. A falu a 2. világháború végóráiban mérhetetlen 
pusztulást szenvedett. A heroikus harcok és áldozataik emlékére 
Zsákovics László egy lenyűgöző Hadimúzeumot hozott létre. A 
diákok megismerkedhettek a 2. világháború fegyvereivel, harci 
járműveivel és egyéb háborús emlékekkel. Visszafelé a múze-
umból a tanulók még megtekintették a híres bényi templomot és 
körtemplomot.
Június 20-án egy újabb kiránduláson vettek részt az izsai diákok.
Autóbusszal a budapesti Állatkertbe látogattak, ahol gyönyör-
ködhettek a különféle állatokban. A kirándulást Mgr. Dudás Ka-
talin igazgatónő szervezte kollégáival és kolléganőivel.

Dr. Egriné Dr. T. Szonja

Ököllel akarták
a vitát eldönteni… 

Mondhatni évtizedeken át 
problémamentes volt Gútán 
a roma és nem roma lako-
sok együttélése. Fordulatot 
az hozott, amikor – több-
nyire Komáromból – „ide-
gen” romákat telepítettek 
az úgynevezett Kismoszkva 
több mint fél évszázados fa 
épületeibe. Az új lakók a 
beilleszkedés helyett azon-
ban rövid idő alatt szerették 
volna a kolónia irányítását 
is átvenni.
Azóta lassan megszokot-
tá válik, hogy időről-időre 
hatalmas veszekedések tör-
nek ki az ott lakók között, 
s bizony olyan eset is volt, 
amikor előkerültek a ké-
sek is. Múlt hét pénteken 
is összeszólalkoztak a telep 
lakói, ami aztán tettlegessé-
gig fajult. Mint utólagosan 
kiderült, két fiatalember 
összeszólalkozása fajult 
tömegverekedéssé. A két 
fiú veszekedésébe ugyanis 
hamarosan a családtagok, 
rokonok is beavatkoztak, 
azután előkerültek a do-
rongok, akácfakarók is, sőt 
nagy valószínűséggel kés is.
Az eset komolyságát jelzi, 
hogy a gútai rendőrségen 
kívül a gyorsbeavatko-
zási egység rendőrei is a 
helyszínre érkeztek, majd 
együttes erővel csitították 
le a kedélyeket. Meg nem 
erősített hírek szerint több 
sérülést is szenvedtek a ve-
rekedésben résztvevők, az 
egyiket a szeme alatt állító-
lag tollal sebesítették meg, 
őt Nyitrán kezelik, míg a 
többieknek különféle zúzó-
dásaik vannak.

Oxigénhiány, 
vagy

mérgezés?
A múlt hét végén jelezték 
az illetékes szerveknek a 
sporthorgászok, hogy a Ko-
márom melletti főcsatorna 
mintegy 300-400 méteres 
sza kaszán tömeges halpusz-
tulást észleltek. Az elhullott 
halak többsége úgynevezett 
nemes hal volt, fogas, csuka, 
amúr, amelyek különösen 
érzékenyek az oxigénhiány-
ra. Az elmúlt napok lehűlé-
se, illetve a kiadós esőzések 
inkább arra utalnak, hogy 
a vízbe a szomszédos mező-
gazdasági területeken hasz-
nált vegyszerek, műtrágyák 
mosódtak be. Az ügyben 
rendőrségi vizsgálat indult, a 
kanális vizéből vett mintákat 
laboratóriumban ellenőrzik. 
Az elhullott halakat a nyitrai 
kafilériába szállították.
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MŰSORA JÁNLAT
Június 29-től  júl ius  5- ig

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

TV2
7.05 T V-a n i máció,  12 .05 
Pogg yász ,  13.45 Tucat-
jáva l  olcsóbb (a mer.) , 
15.50 A lex felüg yelő 
( leng yel) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 A z el r abol t  he r-
ceg nő (u k rá n),  20.55 
Boldog í tó  t a lá n (a mer.) , 
23.15 Vissza té rés  a  kék 
lag ú nába (a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 12.00 
Isten belájkolt (amer.), 
13.05 Isten belájkolt 
(amer.), 14.05 Car ter 
ügynök (amer.), 15.10 Az 
angyalok is esznek ba-
bot (olasz), 18.00 Híradó, 
18.55 Verdák (amer.), 
21.30 Szupercella 2. 
(amer.), 23.30 Tűz a mély-
ben (amer.) 

RTL II
8.30 Ausz t rá l  expressz 
(ausz t rá l),  10.30 Haz ug 
csajok t á r sasága (amer.), 
12.20 A sors keg yelt je 
(amer.),  14.30 A g yanú 
á r nyékában , 17.30 Éj jel-
nappal Budapest ,  21.00 
Showder K lub Best of , 
23.00 Hívat lan vendég 
(amer.)

M2
12.50 A dzsungel könyve, 
13.00 A dzsungel köny-
ve, 14.05 Andy és az ál-
latkölykök, 16.40 Szóf ia 
hercegnő, 17.00 Elena, 
Avalor hercegnője, 18.15 
Macskafogó (magyar), 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Egyszer volt , hol nem volt 
(amer.), 23.35 Akvár ium 
Stage Pass, 0.35 A Char-
lot-k Drakula ellen (f ran-
cia)

Duna tv
12.50 Jó ebéd hez szól a 
nóta ,  13.25 Doc Mar t in 
(angol),  14.20 Úr i mu r i 
(mag yar),  16.00 Csalá-
d i kör,  17.00 Gasz t  ro -
an g yal ,  18.00 Hí radó, 
18.35 Szerencseszombat , 
19.30 Provence -i  vakáció 
(f rancia),  21.20 Rejté -
lyek Pár izsban (f rancia), 
22.55 Korál koncer t

Duna World
11.05 Szakadék (magyar), 
13.00 Híradó, 14.20 Bala-
toni nyár, 16.20 Család-
barát , 17.45 Nemzetközi 
Ci rkuszfesz t ivál , 18.55 
Térkép, 19.25 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 
Fapad (magygar), 22.35 
Hack t ion (magyar)

Pozsony 1
13.25 Cassovia  caffé , 
14.35 Poirot  (angol) , 
16.20 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 ,  21.25 
Talkshow, 22.20 Kora-
bel i  kaszkadőrök,  22.50 
Tegnap éj je l  ( f rancia-
amer.)
Pozsony 2
12.10 Úton,  14.05 Far-
mereknek,  15.00 Teszt-
magazin,  15.40 Európa 
képekben,  18.20 Labda-
rúgás,  20.40 A jómada-
rak visszatérnek (cseh) , 
22.35 A szolgálólány me-
séi  (amer.) ,  23.35 Mult i -
sport

Markíza tv 
8.15 Tom és Jer ry, 10.05 
Dumb and Dumber (amer.), 
12.15 Rendőrakadémia 7. 
(amer.), 13.55 Az én bolon-
dos csajom (amer.), 15.40 
33 élet (amer.), 18.20 Mu-
lat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 Nagyf iúk 2. (amer.), 
22.35 Másnaposok 2. 
(amer.), 0.40 D-Tox (amer.)

JOJ TV
9.45 A Simpson család, 
12.20 Szuper karaoki, 
13.20 Avatar (amer.), 
16.50 Sakáltanya (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Merida, a bátor 
(amer.), 22.35 MacGruber 
(amer.), 0.25 Sötét erők 
(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, 10.40 
Több, mint testőr, 12.15 
Építkezők, 13.20 Tol-
las futam (amer.), 15.25 
Alkonyat (amer.), 18.00 
Tények, 18.55 Szemfény-
vesztők (amer.), 21.30 Utó-
domra ütök (amer.), 23.45 
Solo, a tökéletes fegyver 
(amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.35 Ka-
landozó, 12.45 Profi a kony-
hámban, 13.20 Isten veled, 
Magyarország!, 14.30 Car-
ter ügynök (amer.), 15.40 
Hannah Montana: A film 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
Cobra 11 (amer.), 20.05 Le-
csó (amer.), 22.25 Az élet-
művész (amer.)

RTL II
9.25 Itthon, édes otthon 
(amer.), 11.30 Segítség, 
bajban vagyok!, 16.30 Pad-
dington 2. (angol-amer.), 
18.40 Éjjel-nappal Buda-
pest, 21.00 Aludj csak, én 
álmodom! (amer.), 23.10 
Kéjlak (amer.), 1.10 Aludj 
csak, én álmodom! (amer.)

M2
12.50 A dzsungel köny-
ve, 13.15 Nicky, R icky, 
Dicky, 14.05 Ha én ál lat 
lennék, 15.50 Tigr is és 
Micimackó, 16.40 Szóf ia 
hercegnő, 17.50 Vampir i-
na , 18.15 Az elvarázsolt 
or r (szlovák), 20.15 Vio-
let ta (argent in), 21.10 A 
sziget (amer.), 23.45 Al-
pesi 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), 15.30 Eltüsszen-
tet t bi rodalom (magyar), 
17.00 Hogy volt?, 18.35 
Szeretünk, doki! (ausz t-
rál), 19.30 Jul ie és Ju-
l ia (amer.), 21.35 Or iana 
(olasz), 23.30 Korál kon-
cer t

Duna World
8.45 Önök kér ték , 11.20 
Próbaút (magyar), 13.20 
A nagyok, 14.50 Novum, 
15.20 Balatoni nyár, 16.40 
Szép, szőke szerelmünk, 
a Tisza , 18.10 Nemzetkö-
zi Ci rkuszfesz t ivál , 18.55 
Öt kont inens, 19.25 Ha-
zajáró, 21.35 Dokumen-
tumf i lm, 22.35 Hack t ion 
(magyar)

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Poi rot  (a ngol) , 
16.10 A m i ot t hon va n , 
a z  szá m ít ,  u r a i m (cseh), 
17.45 Menjü n k a  ke r tbe!, 
18.15 A konyhá m t i t ka , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 Do -
k u ment u m f i l m ,  23.35 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
11.15 A család , 13.20 Or i-
entációk, 14.00 Kerék-
pározás, 16.55 Bor is Fi-
lan gálaest je, 18.30 Est i 
mese, 19.50 Hírek , 19.50 
Indiai nyarak (angol), 
20.40 Labdar úgás, 23.15 
Mult ispor t

Markíza tv
9.25 Rendőrakadémia 7. 
(amer.), 11.05 Az én bo-
londos csajom (amer.), 
12.55 Harc a szabadságért 
(amer.), 15.10 Igen, főnök! 
16.55 Nagyfiúk 2. (amer.), 
19.00 Híradó, 20.30 Ex-
pendables (amer.), 23.05 
A bosszú (amer.), 1.05 Ki-
pörgetve (amer.)

JOJ TV
7.50 Mer ida, a bátor 
(amer.), 9.50 Tökéle-
tes nyaralás (amer.), 
12.00 Tucat jával olcsóbb 
(amer.), 14.10 1 és 1/2 lo-
vag (amer.), 16.50 A nya-
raló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Arany (amer.), 
23.25 Sráckor (szlovák), 
1.30 Véres leszámolás 
(amer.)

HÉTFŐ
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.15 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 A 
legbátrabb páros, 23.25 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 14.40 Megtörve 
(török), 15.50 Tengerparti 
gyilkosságok (amer.), 16.50 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 
20.00 Megtörve (török), 
21.05 Barátok közt, 21.45 A 
tanár (magyar), 22.45 Isten 
veled, Magyarország!, 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 Pom-Pom meséi, 
12.00 Na végre, it t a nyár!, 
14.05 Unizoomi csapat, 
17.25 Cili ser iff és a vad-
nyugat, 18.10 Szóf ia her-
cegnő, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Születet t 
szinglik (amer.), 21.25 Én 
vagyok it t!, 22.40 Akusz-
tik, 23.45 Harcsa Veroni-
ka, 0.40 Alpesi nyomozók 
(olasz)

Duna tv
12.45 Titkok a konyhából, 
13.20 Család-barát , 14.25 
Franciaország vad vilá-
ga, 15.20 Végtelen sze-
relem (török), 16.10 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 
Anya, az állatorvos (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Alpesi 
őr járat (olasz), 20.30 Kék-
fény, 21.30 A legendák 
hivatala (f rancia), 22.30 
NCIS (amer.) 

Duna World
11.05 Életjel (magyar), 
14.20 Balatoni nyár, 16.15 
Családbarát, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Másfélmillió lépés 
Magyarországon, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Mun-
kaügyek (magyar), 22.35 
Életművész

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.05 Folklór, 
14.30 Hegyi doktor (német), 
16.25 Csodálatos kertek, 
16.55 Brown atya (angol), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 A százéves bácsi, aki 
kimászott az ablakon és el-
tűnt (svéd), 22.20 Krimitör-
ténetek, 23.20 Hegyi doktor 
(német)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 13.00 Do-
kumentumfilm, 15.25 Vi-
lághírű szlovák tudósok, 
18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 22.25 Hallgatás 
(svéd)

 Markíza tv
12.05 A mentalista (amer.), 
14.00 Monk (amer.), 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi törté-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
Rex (szlovák), 22.10 Duso 
felügyelő (szlovák), 23.15 
Az Isten háta mögött (szlo-
vák), 0.20 Gyilkos elmék 
(amer.)

JOJ TV
10.15 Rendőrök akcióban, 
11.20 Vadlovak, 13.40 Tár-
gyalóterem, 15.15 Csillag 
születik, 17.00 Hírek, 17.50 
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkogni-
tó, 23.20 Heti hetes 

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 A 
legbátrabb páros, 23.15 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 14.40 Megtörve 
(török), 15.50 Tengerparti 
gyilkosságok (amer.), 16.50 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 
20.00 Megtörve (török), 
21.05 Barátok közt, 21.45 
Magnum (amer.), 22.40 Pri-
vát 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
12.00 Na végre, itt a nyár!, 
13.25 Mamamackók, 14.05 
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.), 0.20 Alpesi nyomo-
zók (olasz)

Duna tv
12.45 Titkok a konyhából, 
13.20 Család-barát, 14.25 
Franciaország vad világa, 
15.20 Végtelen szerelem 
(török), 16.10 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, 21.25 A diag-
nózis (lengyel), 22.15 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna World
11.25 Cseppben a tenger 
(magyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.20 Balatoni 
nyár, 16.15 Család-barát, 
17.30 Ízőrzők, 18.10 Más-
félmillió lépés Magyaror-
szágon, 19.00 Magyar vá-
logatott, 20.00 Üdítő, 21.30 
Munkaügyek (magyar), 
22.35 Életművész

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.05 Folk-
lór, 14.35 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), 21.55 
Elveszve (kopr.), 22.55 Ray 
Donovan (amer.)

Pozsony 2
12.30 Kerékpártúra, 14.00 
Álmok a jövőről, 15.25 Vi-
lághírű szlovák tudósok, 
16.20 Regina, 17.00 Szlovák 
falvak enciklopédiája, 19.50 
Hírek, 20.10 Dokumentum-
film, 20.50 Labdarúgás

Markíza tv
9.50 Lépésről lépésre, 12.05 
A mentalista (amer.), 14.00 
Monk (amer.), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi törté-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
Anyós, 23.00 Családi törté-
netek, 0.00 Gyilkos elmék 
(amer.), 0.50 A mentalista 
(amer.)

JOJ TV
10.30 Rendőrök akcióban, 
11.30 Vadlovak, 13.50 Családi 
történetek, 14.40 Tárgyalóte-
rem, 15.20 Csillag születik, 
17.50 Tárgyalóterem, 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 
A segélyhívó (amer.), 22.40 
Arany joga (amer.)

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 A legbátrabb 
páros, 23.15 Magánnyomo-
zók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 13.30 Szulej-
mán (török), 14.40 Megtörve 
(török), 15.50 Tengerparti 
gyilkosságok (amer.), 16.50 
Elif (török), 18.00 Híradó, 
19.05 Fókusz, 20.00 Meg-
törve (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 Éj-
jel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.00 Na végre, itt a nyár!, 
13.25 Mamamackók, 15.25 
Moncsicsik, 15.45 A dzsun-
gel könyve, 17.25 Cili seriff 
és a vadnyugat, 18.10 Szó-
fia 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, 0.20 Al-
pesi nyomozók (olasz)

Duna tv
10.00 Balatoni nyár, 12.45 
Titkok a konyhából, 13.20 
Család-barát, 14.20 Föl-
dünk az űrből, 15.20 Végte-
len szerelem (török), 16.10 
Rex felügyelő (osztrák), 
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), 21.35 Pietro szigete 
(olasz), 22.35 Szabadság tér

Duna World
11.50 Nőuralom (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Hor-
vát krónika, 14.20 Balatoni 
nyár, 16.15 Család-barát, 
17.20 Ízőrzők, 17.50 Más-
félmillió lépés Magyaror-
szágon, 18.35 Itthon vagy!, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Budavári Palotakon-
cert, 21.35 Munkaügyek 
(magyar), 22.35 Életmű-
vész

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.05 Folk-
lorika, 14.35 Hegyi doktor 
(német), 16.25 Csodálatos 
kertek, 16.55 Brown atya 
(angol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Shane (amer.), 
22.25 Éjféli napfény (fran-
cia), 23.20 Hegyi doktor 
(német)

Pozsony 2
12.35 Kerékpártúrák, 15.25 
Világhírű szlovák tudósok, 
17.00 Szlovák falvak encik-
lopédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Doku-
mentumfilm, 20.50 Labda-
rúgás, 23.05 Talkshow

Markíza tv
9.55 Lépéséről lépésre, 
12.10 A mentalista (amer.), 
14.05 Monk (amer.), 15.05 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi t itkok, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi tör-
ténetek, 19.00 Híradó, 
20.30 A lehetetlen (amer.), 
22.40 Gyilkos elmék 
(aemr.), 1.25 A mentalista 
(amer.)

JOJ TV
10.20 Rendőrök akcióban, 
11.20 Vadlovak, 13.35 A 
tárgyalóterem, 14.50 Csil-
lag születik, 17.50 A tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Fekete 
özvegyek (cseh), 22.00 Ha-
lálos csapda (amer.), 0.55 
Hawaii 5.0 (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Madárka (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Hegyi doktor 
(német), 20.00 A legbátrabb 
páros, 0.50 Hegyi doktor 
(német)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 14.40 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), 22.45 A mi kis fa-
lunk (magyar)

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, 12.00 Na végre, itt a 
nyár!, 13.25 Mamamackók, 
13.40 Manó Benő, 14.45 
Lülü, a teknőc, 17.25 Cili 
seriff és a vadnyugat, 18.10 
Szófia hercegnő, 19.50 Trak-
tor Tom, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Kiberma, 
21.25 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 23.25 Ku-
lisszák mögött, 0.20 Alpesi 
nyomozók (olasz)

Duna tv
12.45 Jamie egyszerű ka-
jái, 13.20 Család-barát, 
14.10 Földünk az űrből, 
15.15 Végtelen szerelem 
(török), 16.10 Rex felügye-
lő (olasz), 17.05 Anya, az 
állatorvos (német), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Al-
pesi őrjárat (olasz), 20.30 
Hátulgombolós hekus 
(amer.), 22.35 Gyula vitéz 
télen-nyáron (magyar)

Duna World
11.20 Éjszaka (magyar), 
14.20 Balatoni nyár, 16.15 
Család-barát, 17.20 Ízőr-
zők, 17.55 Másfélmillió lé-
pés Magyarországon, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Szenes Iván ír ta, 21.35 
Munkaügyek (magyar), 
22.35 Életművész

Pozsony 1
12.20 Prof ik , 13.45 Folk-
lór, 14.10 Hegyi dok tor 
(német), 16.25 Csodálatos 
ker tek , 16.55 Brown atya 
(angol), 17.45 A párbaj, 
18.20 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Medici-
ek (olasz-f rancia), 21.25 
Viktór ia k i rálynő (angol), 
22.40 Vik tór ia k i rálynő 
(angol), 23.55 Hegyi dok-
tor (német)

Pozsony 2
11.55 Törpék, 12.05 Élő 
panoráma, 15.15 Világhí-
rű szlovák tudósok, 17.00 
Szlovák falvak enciklo-
pédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Gála-
est, 21.40 A holnap világa, 
23.30 Rendőrség

Markíza tv
12.10 A mentalista (amer.), 
14.00 Monk (amer.), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Családi 
történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Feleségcsere, 23.00 
Rex (szlovák), 0.30 Duso 
felügyelő (szlovák)

JOJ TV
10.10 Rendőrök akcióban, 
11.15 Vadlovak, 13.45 
Tárgyalóterem, 15.20 
Csillag születik, 17.00 
Híradó, 17.50 Tárgyaló-
terem, 19.00 K r imi, 19.30 
Híradó, 20.35 Elő az igaz-
sággal, 23.35 Inkognitó

PÉNTEK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Szerelmem, Ramón (mexi-
kói), 16.45 Madárka (török), 
18.00 Tények, 19.10 Hegyi 
doktor (német), 20.00 A 
legbátrabb páros, 23.20 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.55 Kölyök-
kalauz, 13.00 Szulejmán 
(török), 14.40 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 
Majom a havon (kanadai), 
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
12.45 Jamie egyszerű kajái, 
13.20 Család-barát, 14.25 Föl-
dünk az űrből, 15.20 Végtelen 
szerelem (török), 16.10 Rex fel-
ügyelő (osztrák), 17.05 Anya, 
az állatorvos (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Alpesi őrjárat (olasz), 
20.25 Londoni randevú (an-
gol), 22.00 Szenvedély (svéd), 
23.40 Balatoni nyár

Duna World
11.30 Ingyenélők (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.20 
Balatoni nyár, 16.15 Csa-
lád-barát, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Másfélmillió lépés 
Magyarországon, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Mun-
kaügyek (magyar), 22.35 
Életművész

Pozsony 1
12.40 A vi lág képek-
ben, 14.30 A nyár íze 
(szlovák), 15.40 Gr imm 
mesék, 16.45 Isten f ia 
(amer.), 19.00 Híradó, 
20.30 Az ékszerész bolt ja 
(német-amer.), 22.00 Ci-
r i l l és Metód, 23.20 Isten 
f ia (amer.)

Pozsony 2
12.50 Szlovákia képekben, 
16.20 Napfürdő, 17.55 Kárpát-
aljai történetek, 18.30 Mesék, 
19.50 Hírek, 20.10 Ocsováról 
a világba, 21.40 Dokumen-
tumfilmek, 22.50 Végtelenbe 
nyíló ablakok (szlovák)

Markíza tv
12.30 A legszebb találós kér-
dés (cseh), 14.40 Itt én jár-
őrözöm (cseh), 17.10 Drágán 
add a rétedet! (amer.), 19.00 
Híradó, 20.30 Az én kis falum 
(cseh), 22.10 A nők és a kísér-
tés (cseh)

JOJ TV
9.40 Örökkön-örökké (amer.), 
12.15 A lovag bosszúja 
(amer.), 14.55 Szörny Rt. 
(amer.), 16.55 Némó nyo-
mában (amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Szlovákia 
nem ítélkezik, 21.30 Minden, 
amit szeretek, 23.30 Halálos 
csapda (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Június sok dologgal jár kertjeinkben

h um o r - c s o k o r

Múlthavi szerencsés megfejtőnk a megyercs Gajdáč Ilona.  
Nyereményét postázzuk.  

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

Júniusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk júliusi utolsó számában közöljük!

A gyümölcsösök teljesítményét 
döntően meghatározó tényező a 
víz, az öntözés. A fák életműkö-
déséhez, tápanyagforgalmához a 
természetes csapadék már évek 
óta nem elegendő. Sajnos éppen 
a kritikus szakasz, a hajtásnö-
vekedés, termésnövekedés és 
rügydifferenciálódás a legmele-
gebb, legaszályosabb időszakra 
esik. Az eper, cseresznye, vagy 
a meggy „ízetlenségét” viszont 
éppen az okozta, hogy érési idő 
alatt sok volt a csapadék, kevés 
volt a napos idő. Az almatermé-
sűek esetében viszont indokolt a 
tápoldat kijuttatása a sorközben 
takart, gyepesített ültetvények-
ben, hiszen a szilárd kijuttatású 
műtrágyák bedolgozása nem 
megoldható.
A tápoldatozással a tenyészidő-
szakban a tápanyag mennyiség 
egy részét, a körülmények is-
meretében a leghatékonyabban, 
és a legcélszerűbben lehet fel-
használni, vagy megtakarítani. A 
korszerű, folyamatosan működő 
öntözőrendszerek, csepegtető, 
és mikroszórófejes, alkalmasak 
tápoldatozással megfelelő szinten 
tartani a vízben oldott tápanyag 
mennyiségét a gyökérzónában.
Lényeges, hogy a tápoldatozás-
nak jól átgondolt rendszere le-
gyen. Ha elkezdjük, célszerű az 
öntözési igénnyel összhangban 
a tápanyag-utánpótlást is folya-
matossá tenni. Egy-két tápolda-
tozás nem elfogadható megoldás, 
különösen csepegtető öntözés-
nél, ha rendszeres csepegtetés 
hiányában a gyökérhagyma ki 
sem alakult. mikroszórós öntö-
zéssel kiegészítő tápoldatozást 
már nagyobb eredménnyel vé-
gezhetünk. A tápoldatozást az 
öntözésekkel, a szükséges ön-
tözési fordulóban, vagy csök-
kentett vízadaggal, csak a 
műtrágya kijuttatáshoz végez-

hetjük például kimosódás ellen.
A tápoldatozás július végéig 
ajánlott, de a szüret előtti minő-
ségjavító tápoldatozást kedvező 
hatásai miatt szintén érdemes 
elvégezni. A fánkénti vízfogyasz-
tás ad alapot a tápoldatozás, illet-
ve öntözés vízigényéhez. A rend-
szeres tápoldatozásnál célszerű a 
kijuttatandó műtrágyát alacsony 
töménységgel folyamatosan 
adagolni. Kisebb vízigényű, csa-
padékos ciklusban a szükséges 
mennyiséget kevés vízzel na-
gyobb töménységben juttatjuk 
ki. Homoktalajokon indokoltabb 
a művelet kivitelezése a nagy 
adagú, a tápanyagot kimosó csa-
padék után.
A tápanyag adagok hektárra ve-
títve a heti 25-70 kg műtrágya 
mennyiséget érjék 
el az alaptrágyá-
zás, ellátottság 
és terhelés függ-
vényében.
A termő fák tápol-
datos termesztése-
kor alaptrágyázás 
nélkül a virágzás 
végéig hetente 10-
15 g/fa komplex, 
harmonikus (N/
K=1:1), foszfor 
gazdag (1:1-2:1) tápoldat össze-
tétel szükséges. A Ca adagolás 
már ebben az időszakban fontos.
Virágzás után július végéig a ter-
mő fák igénye hetenként 24-28 g/
fa. Az alaptrágyázás, illetve talaj 
tápanyagtartalomtól függően kell 
a tápelem arányokat meghatároz-
ni. Harmonikus talaj tápanyag el-
látottságnál az oldat NPK aránya 
1:0, 3:1-1, 5 legyen. A július vége 
után augusztusban kijuttatott táp-
anyag már abban az évben nem 
hasznosul, tartalékként raktáro-
zódik a fában, de ennek a tavaszi 
indulásnál jelentősége van, kü-
lönösen nagy terhelésű években. 

Ugyanez a szerepe a szüret után, 
karbamidos komplex műtrágyá-
val végzett lombtrágyázásnak is.

Lombtrágyázás
A gyümölcstermesztésben a na-
gyobb lombfelület miatt is ki-
emelt jelentőséget tulajdonítsunk 
a lombtrágyázásnak. A fiatal állo-
mányok, illetve erős terhelésben 
lévő fák sokkal kiszolgáltatot-
tabbak a környezeti hatásoknak, 
ezért a lombot erősítő, ellenálló 
képességet javító lombkezelések 
jelentősége nagyobb. A növény-
védelmi munkákkal együtt 7-10 
naponként a lombtrágyázás vég-
rehajtható és a fejlődési fázishoz, 
körülményekhez igazítható hatá-
sú, illetve összetételű készítmé-
nyekkel végezhető el.
A komplett lombtrágyákból fo-

lyamatos kezelés 
esetén az adag 3-5 
kg/ha a nagyobb lé-
mennyiségnél 0,5 
%, kisebb lémeny-
nyiségnél 1,0 % kö-
rüli töménységgel. 
Természetesen a tö-
ménységet a perme-
tezés perzselő hatá-
sának körülményeit 
figyelembe véve cél-
szerű alakítani.

A 0,5-1,0 % töménységű lomb-
trágyák kipermetezése, eleget 
tesz a harmonikus tápanyag ki-
egészítés elvárásainak, szabálya-
inak. Különösen a mikroelemek 
jó hasznosulását kell kiemelni a 
fák esetében, melyek a tenyész-
időszak elején, majd a nyári in-
tenzív növekedés végén, korai 
gyümölcsöknél a szüret után 
épülnek be gyorsabban a növény 
szervezetébe.
A komplett lombtrágyázási 
programok, javaslatok az egyes 
növényi kultúrák fejlődéséhez 
igazodó komplett technológia 
részeként szerepelnek.  –pszv–

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

Házaspár a jövőről elmélkedik:
– Mit tennél, ha én váratlanul meghalnék? 
– kérdi a férj.
– Ez nehéz kérdés … – gondolkodik el a 
feleség. – Azt hiszem, újra kellene gondol-
nom a lehetőségeket. Itt ez a nagy ház, ne-
hezen tudnám fizetni a rezsit, meg a bank-
nak a részleteket, ezért szerintem kiadnék 3 
szobát három özvegy nőnek, vagy diáklány-
nak. És te mit csinálnál, ha én halnék meg?
A férj is elgondolkodik:
– Hmmm… Azt hiszem, ugyanazt, amit Te.

Nyuszika felkel, elindul a boltba, látja, na-
gyon nagy a sor. Tolakszik előre, de a medve 
hátralöki. Másnap is menne a boltba, már 
kétszer akkora a sor, megint tolakszik, a 
medve hátralöki. Harmadnap megint megy 
a boltba, megint nagy a sor, a medve termé-
szetesen hátralöki. Nyuszika elkiáltja magát:
– A francba, ma se fogok kinyitni… 

Gyerekszáj

A feleség megkérdezi a férjét:
– Drágám, ugye, nem nézek ki negyven-
nek?
– Már rég nem, szívem… 
A baleseti sebészetre behoznak egy több 
sebből vérző férfit. A nővér felveszi az 
adatait:
–Neve?
– Kiss Péter.
– Lakhelye?
– Tápiószentröcsöge.
–Nős?
– Nem. Közlekedési balesetem volt… 

A japánok terveztek egy nyomozó-robotot, ami elkapja a tolvajokat. Be is vetet-
ték három országban.
* Japánban öt perc alatt elfogtak 100 tolvajt.
* Az Egyesült Államokban öt perc alatt elfogtak 200 tolvajt.
* Szlovákiában öt perc alatt ellopták a robotot.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten nem kell nagy 
vizsgákra számítania. Még ha helyt kell is állnia fontos helyze-
tekben, ezeket nem fogja az adott pillanatban óriási felelősség-
nek megélni. Úgy érzi most, hogy ha valaminek változnia kell, 
akkor változzon minden, nem tér ki semmi elől.
HALAK (február 21. – március 20.) Jól tudja, hogy barátaira és 
családjára mindig számíthat, ha bajba kerül, ezért sokszor olyan 
helyzetekbe is belemegy, amelyet pedig el kellene kerülnie. Ezen 
a héten sincs ez másképp. Bár pontosan érzi, hogy nagy kocká-
zatot vállal, mégis belemegy. Bátorsága meghozza gyümölcsét!
KOS (március 21. – április 20.) Néha nem biztos benne, vajon 
kedvese nem csak azért marad-e önnel, mert annyira megértő és 
nagyvonalú vele, mint valószínűleg senki más. Ameddig nem ál-
doz túl sokat saját igényeiből és vágyaiból párja kedvéért, addig 
nincs ezzel semmi gond, de ne legyen mártír!
BIKA (április 21. – május 20.) Ön azonnal, a legnagyobb társa-
ságban is képes kiszúrni azt az embert, aki fel- és elismeri az 
ön képességeit és csodálni tudja minden tettéért. Ezen a héten 
pedig mintha ki lenne éhezve az elismerő szavakra. Egysze-
rűen muszáj, hogy mindig legyen valaki a környezetében, aki 
lelkesíti.

IKREK (május 21. – június 21.) Nyugodt hétre számíthat, ami-
kor elrendezhet vagy befejezhet hivatali, illetve jogi ügyeket. Amit 
csak lehet, zárjon le most, hogy lehetősége legyen megszületni az 
újnak. Júniusnak ez a hete különleges lehetőségeket hordoz magá-
ban. Készítsen elő mindent, legyen nyitott!
RÁK (június 22. – július 22.) Sok olyan feladata összegyűlt mos-
tanában, amelyek nem tűrnek halasztást. Valóban érdemes ezek 
megoldásával kezdeni még akkor is, ha esetleg valaki neheztelni 
fog, amiért háttérbe kerül egy időre. Fontos most, hogy a jelenre 
tudjon koncentrálni és ne a régi feladatok foglalják le.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Bár alapvetően berzen-
kedik a munkahelyén bekövetkező változások ellen, valahol mégis 
érzi, hogy hosszú távon szerencsésen jön ki az új helyzetből. Kibon-
takoztathatja több olyan tulajdonságát, amelyekre mostani munka-
körében nincs szükség, de amelyekben átlagon felül tudna teljesíteni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Családi vagy párkap-
csolati problémáit ne vigye be a munkahelyére, ne terhelje velük 
munkatársait, inkább egyik barátjával beszélje meg, aki minden 
érintettet ismer. Így nagyobb az esélye, hogy olyan tanácsot kap, 
aminek reális alapja van és nem azt hallja majd, amit úgy gondol-
nak, hallani szeretne.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ismét találkozhat egy 
olyan problémakörrel, ami magánéletében vagy hivatásában már 
többször felbukkant, és amit eddig csak a felszínen tudott megol-
dani, de a probléma lényegét nem sikerült megfogni. Partnerére 
nyugodtan számíthat ebben az időszakban, ő lesz a legnagyobb 
segítsége.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egy régóta húzódó 
ügyben sikerül megtennie a következő – döntő fontosságú lépést. 
Különösen párkapcsolati témában várható változás. Ha régóta 
tetszik önnek valaki vagy hosszabb ideje várja a lehetőséget, 
hogy megismerkedjen valakivel, most végre egymásra találnak.
NYILAS (november 23. – december 21.) A heti bolygóállások 
nagyon kedvezőek minden új dolog születésének. Akár olyan me-
rőben új irányt is vehet az életünk, kapcsolatunk, gondolkodás-
módunk, amely korábbi életünkben csak alig-alig vagy egyáltalán 
nem volt jelen, most pedig hirtelen rádöbbenünk jelentőségére.
BAK (december 22. – január 20.) A Bak szülöttek hajlamosak 
arra, hogy belefeledkezzenek az egyedülálló-létbe. Mivel olyan 
jól érzi magát pár nélkül is, nem keres magának társat minden 
áron. Ez egy ideig még jótékony hatású is lehet, de hosszú távon 
mindenképpen jót tenne önnek, ha lenne egy közeli kapcsolata.

1. Emberek, hát nem jobb most, mint a 
szocializmusban?
2. … hogy lépjek be a pártba, hátha én 
is megújulok.
3. … hozni magának, de már csak a 
söröző volt nyitva.
4. Te jó ég, csak nem fodrásznál voltál?
5. Abszolút szelektív hulladékgyűjtés.
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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



7

LABDARÚGÁS

SHEISIN KARATE

KAJAK – KENU
Spartak Nagyszombat – KFC Komárno 2:0 (0:0)

A komáromi csapat a találkozó végeredményének 
ellentmondva, jó iramot diktálva az első játék-
részben teljesen egyenrangú játékot mutatott be. 
Mindkét fél támadójátékot folytatott, több veszé-
lyes támadást is indított, de a védelem minkét félnél 
teljesítette küldetését. A második játékrészben a rutin győzött.

UTCAI KERÉKPÁROZÁS

Komáromi
Nagydíj61.

Mint ahogy arról beszámoltunk, június 14-én, ünnepélyes keretek között megynyitották a Ko-
máromi Nagydíj versenyének 61. évfolyamát. A megnyitón ezúttal Koczkás Eszter nem eve-
zővel a kezében lépett pódiumra, hanem megcsillogtatta szólóénekesi karrierjét, s jó ötlet volt 
zárásként felléptetni a komáromi művészeti iskola szimfonikus zenekarát is. 
A verseny egyben a kiváló 
edző, Halmo Béla nevét vise-
lő IV. emlékverseny is volt, 
amelyen a kenureménységek 
szálltak versenybe. Az 500 
m-es távon a junior fiúk száll-
tak harcba az idővel, s közü-
lük a 18 éves somorjai Eduard 
Strýček vehette át a vándor-
serleget Halmová Martinától, 
Béla barátunk lányától.
Bača Juraj védnöksége alatt ke-
rült sor a K4-es hajókban ver-
senyző öregfiúk, azaz old boys 
korúak öt kajakegységének 
versenyzője. A végső sorrend: 
1. Kék egység (Knirs Imre – 
Paraszka István – Soós Gábor –
Tóth Norbert * 2. Sárga egység 
(Hluško Marek – Pikor Peter 
– Pálmay Dávid – Tóth Fran-
tišek) * 3. Piros egység (Hodúr 
Tomáš – Tóth Alexander – Lő-
rincz Balázs – Bastrnák Kris-
tóf) * 4. Zöld egység (Krajči 
Ladislav – Horváth Štefan – 
Knirs Máté – Banský Ervin) 
* 5. Rózsaszín egység (Ďurčo 
Marek – Malík Zdenko – Juraj 
Hekel- Földes Erik) 
A 61. Komáromi Nagydíj nem-
zetközi verseny, hiszen idén a 
hazai legjobb klubok mellett 
magyarországi és olasz ver-
senyzők is rajthoz álltak.
EGYÉNI EREDMÉNYEK:

Szombati versenynap
500 m-es táv:
K2 13-14 éves lányok: … 5. 
Tóthová Tamara – Tylková 
Hanka (ŠGT) * K1 veteránok: 
…3. Zirkelbach Gabriel, …7. 
Tóth Norbert, 8. Ďurčo Marek, 
9. Ladislav Krajči * K1 
veterán nők: …2. Dokto-
ríková Anna * C1 férfiak: 
…2. Banai Tóth István, 3. 
Kara Mátyás * K2 13-14 
éves fiúk: 1. Tóth Ľudo-
vít – Doktorík Dominik, 
2. Farkaš Tomáš – Kováč 
Dávid (NOV), … 7. Grol-
mus Lukáš – Podleiszek 
Dávid * K1 juniorok: 
…2. Meszlényi Márk, 
…5. Ujvári Marko * C1 
juniorok: …2. Léránt 
Peter Christopher * C1 junior-
lányok: 1. Ikréniová Viktória 
* K1 kadétok: …6. Schrimpel 
Peter * C1 kadétok: …1. Ott 
Jakab, …4. Léránt Lucas, 5. 
Sýkora Adam Anton * K1 ka-
détlányok: … 4. Bugár Réka, 
…7. Koczkás Eszter * C1 
kadétlányok: …3. Jelínková 
Aneta * K1 13 -14 éves fiúk: 
…2. Grolmus Lukáš, …6. Ik-
réni Márk, 7. Podleiszek Dá-
vid * K1 13 éves lányok: …3. 
Tóthová Tamara * C1 14 éves 
fiúk: 1. Molnár Attila * K1 14 
éves fiúk: 1. Tóth Ľudovít, …3. 
Farkaš Tomáš, …9. Doktorík 
Dominik * K2 veteránok: …2. 
Zirkelbach Gabriel – Blažek 

Martin (UKB), 3. Győri Tibor 
– Ódor Ladislav, …4. Krajči 
Ladislav – Tóth Norbert * K2 
juniorok: 1. Ujvári Marko 
– Hvojník Martin (NOV), 3. 
Meszlényi Márk – Iliaš Martin 
(NOV) * C2 kadétok: 1. Léránt 
Lucas – Ott Jakab, …4. Sýko-
ra Adam Anton – Gibas Viliam 
(TTS) * C2 kadétlányok: …2. 
Jelínková Aneta – Farkašová 
Samantha * K2 kadétok: …4. 
Podleiszek Filip – Schrimpel 
Peter * K2 kadétlányok: 1. 
Bugár Réka – Bianka Sidová 
(ŠAM), … 3. Koczkás Eszter – 
Kovács Lilla (VVS) * 
2 000 m-es táv:
K2 11-12 éves lányok: …3. 
Zrneková Michaela – Demáč-
ková Lucia, … 5. Szencziová 
Natália – Ptáčková Eliška * K1 
12 éves fiúk: 1. Marsal Máté, 
…7. Bugár Marek, …17. Lu-
káč Peter Teo, …25. Téglás 
Mário, …28. Verner Dominik 
* K1 11 éves fiúk: …4. Tóth 
Michal, …9. Hozlinger Daniel 
Michael, …14. Demáček Sa-
muel * 17. Jaroslav Borbely, 
23. Nathan Buga, 29. Bálint 
Švec * K1 10 éves fiúk: …5. 
Hodek Dávid, …12. Nagy 
Oliver, …15. Horváth Tamás, 
…17. Dufek Nikolas, 18. Né-
meth Tomáš * K1 10 éves lá-
nyok: …2. Markovičová Di-
ana, …5. Kertészová Réka, 6. 
Vámos Panna * K1 9 éves fiúk: 
…1. Ódor Alex, … 3. Buga 
Ilan, …5. Győri Dávid, …8. 
Hovorka Márk

Vasárnapi versenynap
5 000 m-es táv:
K2 13-14 éves fiúk: 1. Tóth 
Ľudovít – Doktorík Dominik, 
…3. Farkaš Tomáš – Kováč 
Dávid (NOV), … 5. Grolmus 
Lukáš – Podleiszek Dávid, 6. 
Ikréni Márk – Zrnek Jakub, 
…8. Bagin Matúš – Nagy Do-
minik * K1 13 éves lányok: 1. 
Tamara Tóthová * K1 14 éves 
lányok: …15. Kovács Viktória 
* K1 kadétlányok: …6. Bugár 
Réka, … 8. Koczkás Eszter * 
K1 kadétok: …8. Schrimpel 
Peter, …10. Podleiszek Filip, 
…18. Doktorík Jakub, …26. 
Németh Dominik, …38. Bóna 
Szilárd * C2 kadétok: …3. Lé-
ránt Lucas- Ott Jakab, …6. Sý-
kora Adam Anton – Gibas Vi-
liam (TTS) * C1 férfiak: …3. 
Kara Mátyás * K2 juniorok: 1. 
Ujvári Marko – Hvojník Mar-
tin (NOV), 2. Meszlényi Márk 
– Iliaš Martin (NOV) * K1 ve-
terán nők: …2. Doktoríková 
Anna * K1 veteránok: 1. Győri 
Tibor, …4. Ďurčo Marek, 5. 
Zirkelbach Gabriel * K1 14 
éves fiúk: 1. Tóth Ľudovít, 2. 
Farkaš Tomáš, … 4. Doktorík 
Dominik, …11. Zrnek Jakub, 
…15. Bagin Matúš * C1 14 
éves fiúk: …3. Molnár Attila 

* K1 13 éves fiúk: 1. Grolmus 
Lukáš, …3. Nagy Dominik, 
…5. Podleiszek Dávid, … 9. 
Ikréni Márk, …29. Zauko Vik-
tor, …33. Kinczer Matúš, 34. 
Bartal Dávid * C1 kadétok: 
…3. Léránt Lucas, …6. Sýkora 
Adam Anton * K2 13-14 éves 
lányok: …3. Tóthová Tamara – 
Tylková Hanka (ŠGT) * C1 ju-
niorlányok: 1. Ikréniová Vik-
tória * C2 kadétlányok: …2. 
Jelínková Aneta – Farkašová 
Samantha * K2 kadétok: … 9. 
Bóna Szilárd – Doktorík Jakub, 

…12. Podleiszek Filip – Schr-
impel Peter * K1 juniorok: 1. 
Ujvári Marko, 2. Meszlényi 
Márk * K2 kadétlányok: 1. 
Bugár Réka – Sidová Bian-
ka (ŠAM) * K2 veteránok: 1. 
Győri Tibor – Ódor Ladislav, 
2. Bukovsky Tibor – Ďurčo 
Marek * 
2 000 m-es táv:
K2 11-12 éves fiúk: …4. Mar-
sal Máté – Bugár Marek, …8. 
Tóth Michal – Téglás Mário, 
19. Demáček Samuel – Kuzma 
Samuel (DUN), 20. Borbély 
Jaroslav – Hozlinger Daniel 
Michael * K1 11 éves lányok: 
…3. Zrneková Michaela, …6. 
Demáčková Lucia, …11. Vá-
mos Dóra * K1 10 éves fiúk: 
5. Hodek Dávid, …12. Nagy 
Oliver, …14. Dufek Nikolas, 
15. Németh Tomáš * K1 12 
éves lányok: …11. Szencziová 
Natália, …17. Ptáčková Eliš-
ka * K1 10 éves lányok:…3. 
Markovičová Diana, …5. Ker-
tészová Réka, 6. Vámos Panna 
* K1 9 éves fiúk: 1. Ódor Alex, 
… 4 Buga. Ilan, …6. Győri Dá-
vid, …10. Hovorka Márk

Ifjúsági csapatverseny:
1. Kajak & kanoe klub Komá-
rom * 2. Nyitraújbányai klub * 
3. Hódok Sport Tata

Kép: Scholtz Karol

Az eredmények láttán jog-
gal elégedett Koczkás Olivér 
edző

A keszegfalvai Seishin Karate Klub már ti-
zenkettedik alkalommal rendezte meg a Pol-
gármester Kupa Tameshiwari (töréspróba) 
elnevezésű Nemzetközi Karate Versenyt Ke-
szegfalván, amin közel 80 induló volt két or-
szágból. A verseny reggel 8 órakor kezdődött 
a Lőrincz Gyula Alapiskola tornatermében, 

ahol több feladattal kellett megküzdeniük a 
versenyzőknek. Volt ahol súllyal kellet távolba 
dobni, volt ahol svájci labdán kellett egyen-
súlyozni, aztán egyensúlypárnán időre kellett 
guggolni, vagy épp a versenyzőnek tartania 
kellett magát a rúdon, és természetesen volt 
deszkatörés ököllel, kézéllel, illetve könyökkel.

Gyermekek kerékpárversenye
Harmadszor rendezte meg a C. K. PIKO-
BIKE csapata a kimondottan a gyerekek 
részére szervezett kerékpárversenyt. A 
legfiatalabbak 2 évesek voltak. Három 
különböző táv várt a kis bringásokra, akik 
5 korcsoportban küzdhettek. Összesen 50 
kisbringás tekerte végig az adott pályát és 
összesen 262 kilómétert tekertek le. Min-
den célba érkezőre kitűzők, emléklapok 
és szép ajándékok vártak, a dobogósokat 
érmekkel, oklevelekkel és különdíjakkal 
kitüntették ki. A díjkiosztás után minden 
résztvevő közül kisorsolásra került egy 
Harry gyerekkerékpár. Az idén Páczer 
Dorka volt a szerencsés nyertes.

Egyéni győztesek:
MINI – lányok (2016+) 1. Csiba Johanna, 
2. Csiba Panka * MINI – fiúk 1. Kollár 

Michal * BABY – lányok (2014-2015) 1. 
Rusňáková Mia, 2. Janó Eszter, 3. Zacha-
rová Stella, 4. Slugeňová Ľubka * Baby 
– fiúk 1. Czibor Filip, 2. Bujna Daniel, 3. 
Fördős Zalán, 4. Gonzales Dávid, 5. Bo-
hil Hugo, 6. Kollár Szilveszter, 7. 
Chrašč Oliver, 8. Nagy Benjamin, 
9. Wittgruber Ruben Emanuel, 10. 
Bogár Peter, 11. Chudoba Máté, 12. 
Hegedűs Filip, 13. Pošta Martin * 
STUDENT – lányok (2011 – 2013) 
1. Páczer Dorka, 2. Deminová Olí-
via, 3. Rusňáková Sofia, 4. Gurányi 
Lilla, 5. Toma Eszter, 6. Kissová 
Andrea * STUDENT – fiúk 1. Cvik 
Samuel, 2. Czibor Lukáš, 3. Fördős 
Máté, 4. Lelkes Balázs, 5. Fördős 
Bálint, 6. Námesný Adam Ján, 7. 

Rácz Kristóf, 8. Csanda Tibor, 9. Zsab-
ka Andrej, 10. Slugeň Blažej, 11. Békesi 
Andor * JUNIOR -lányok (2008 – 2010) 
1. Harcsová Linda, 2. Büi Leila, 3. Lel-
kes Jázmin, 4. Jančík Lilien * JUNIOR 

– fiúk Hencz Krisz-
tián, Toma Dániel, 3. 
Kiss András Mátyás, 
4. Rozbroy Dárius, 
5. Csiba Botond * 
TEEN – fiúk (2005-
2007) 1. Juhász At-
tila, 2. Dobi Mátyás, 
3. Pošta Samuel, 4. 
Goda Áhim
A jövő bajnokának 
még jól jött az anyai 
segítség… – kamill–

A versenyt Pataki Dezső, Ke-
szegfalva polgármestere nyi-
totta meg, megköszönte a ver-
senyzőknek hogy ilyen szép 
számban eljöttek, és minden-
kinek sok sikert kívánt. A pol-
gármester külön kiértékelte a 
tavalyi év kiváló sportolóit (Év 
Sportolói Díjjal), akik mind a 
hazai, mind a nemzetközi szin-
ten kiválóan képviselték a ke-
szegfalvai klubot, és öregbítet-
ték Keszegfalva hírnevét. Név 
szerint a Gyerek. 2 kategóriá-
ban Holub Nikol és Markovics 
Áron, Serdülő kategóriában 
Hausleitner Mercedes, és Mar-
kovics Ádám, Felnőttek kate-
góriában Hupian Kristína és 
Trenčík Nikolas vehette át a dí-
jat. A megnyitó után pontosan 
tíz órakor rajtolt az első futó. A 
legkisebb gyerekek (5-6 éve-
sek) 2 km, a nagyobbak 4 km 
(7-12 évesek) és serdülő kor-
osztálytól 5, 5 km (13 éves kor-
tól) volt a táv. A futás közben 
különböző erőnléti és ügyes-
ségi feladatokat kellett megol-
daniuk. A guggolásnál Marko-
vics Ádám volt a legügyesebb 
77-et guggolt egy perc alatt, 
és szinte az összes feladatot 
megnyerte így egyben abszo-
lút bajnok is lett. Vígh Lara 
(Nagymegyer) a lányoknál, a 

sprintnél és a guggolásnál volt 
a legjobb. A törésnél legjobb 
női törő – Dörömböczi Lídia 
Főnix Várpalota, és a legjobb 
férfi törő – Markovics Ádám 
(Keszegfalva), és Molnár Zol-
tán (Wasabi) lett 24-24 deszká-
val. Idén második alkalommal 
a szülők is bekapcsolódhattak 
a versenybe. Minden verseny-
zőnek komoly kihívás volt ez a 
táv a maga szintjén, és minden-
kinek sikerült legyőznie saját 
magát, és túllépni határain ez 
a harcművészetek fő célja. Az 
erőpróba végén mindenki elfo-
gyaszthatta a jól megérdemelt 
ebédjét (gulyást) amit a helyi 
nyugdíjasklub főzött. A Seis-
hin Karate Klub növendékei 16 
első hellyel zárták a versenyt.

Eredmények
(eső helyezettek):

Gyerek 0. Nő / Bock Ágnes 
(Seishin Dunaszerdahely), Fe-
kete Abigél (Seigi Megyercs) * 
Gyerek 1. Nő / Lišková Dorina 
(Seishin Keszegfalva) * Gyerek 
2. Nő / Menző Rebeka (Satori 
K.K. Vásárút) * Serdülő Nő/ 
Vígh Lara (Seishin Nagyme-
gyer) * Junior-Felnőtt Női ös�-
s�evont/ Jakab Adrienn (Seishin 
Keszegfalva * Gyerek 0 * Férfi: 
Tatai Kristóf, Csölle Kriszti-
án (Seishin Dunaszerdahely), 

Cziria Tibor (Seishin Ekecs) * 
Gyerek 1. Férfi / Molnár Do-
minik, Lackó Patrik (Seishin 
Keszegfalva), Tóth Fábián – 
Seishin Dunaszerdahely, Lévai 
Krisztián (Seishin Nemesócsa) 
* Gyerek 2. Férfi / Tanító Péter 
– (Seishin Ekel), Cséfalvay Ba-
lázs (Seishin Ekecs) * Szülők, 
családtagok:
Édesapa / Szokodi Csaba 
(Veszprémi Fitt S.E) * Serdü-
lő Férfi/ Szelle Tamás (Seishin 
Dunaszerdahely) Menző Márk 
(Satori K.K. Vásárút) * Ifjúsá-
gi Férfi/ Kurcsík Márk (Seishin 
Keszegfalva) * Junior-Felnőtt 
Férfi öss�evont/ Markovics 
Ádám (Seishin Keszegfalva) * 
Senior Férfi/ Molnár Zoltán 
(Wasabi Komárom) * Össze-
vont kategóriák min. 5 fő (első 
helyezettek): Gyerek 0. Nő (5 
főből) / Bock Ágnes (Seishin 
Dunaszerdahely) * Gyerek.0 
férfi (8fő): Cziria Tibor (Seishin 
Ekecs) * Gyerek 1. Férfi (14 fő-
ből)/ Molnár Dominik (Seishin 
Keszegfalva) * Gyerek 2. Férfi 
(5 főből) / Tanító Péter – (Seis-
hin Ekel) * Serdülő Férfi (6 fő-
ből)/ Markovics Áron (Seishin 
Keszegfalva) * Junior-Felnőtt 
Férfi, és Senior öss�evont (10 
főből)/ Markovics Ádám (Seis-
hin Keszegfalva).

Franciaországban járt az utánpótlás
U17-es és U15-ös csapataink háromnapos tornán vettek részt június 8-10. között az észak-
franciországi Lille város környékének két eltérő helyszínén.

U17 – Templeuve
Franciaország, Belgium, Hol-
landia, Lengyelország, Portu-
gália, Szlovákia és Magyar-
ország tizenhat csapata vett 
részt a tornán. Négycsapatos 
csoportokban, körmérkőzéses 
rendszerben, 2x20 perces mér-
kőzéseken derült ki a tovább-
jutók kiléte. Csapatunk tizen-
hat fős kerettel vágott neki az 
erőpróbának.
A pályákon különböző futball-
mentalitások és játékstílusok 
feszültek egymásnak. A KFC 
csapata 3 vereséggel kezdte az 
első napot, de megrázta magát, 
s a későbbiekben 3 győzelmet 
könyvelhetett el, ami 15:12-es 
gólarány mellett a 9. helyre 
volt elég. Legjobb gólszerzőnk 

a 7 találatig jutó Kováč Domi-
nik lett.
A háromnapos nemzetközi 
megmérettetés ilyen ellenfelek 
részvételével remek tapaszta-
lat- és élményszerzési lehető-
ségnek bizonyult.

U15 – Villeneuve d’Ascq
A focitornán 17 játékos vehe-
tett részt – hatan a 2004-es és 
tizenegyen 2005-ös korosz-
tályból. A csapatból csak egy 
meghatározó játékos hiány-
zott, Pelikán Rudolf személy-
ében.
Összesen 8 meccset játszot-
tunk, melyek játékideje min-
dössze húsz perc volt. Három 
szombati és három vasárnapi, 
illetve két hétfői mérkőzésen 

elért mérlegünk 2 győzelem, 
2 vereség, 4 döntetlen, 2:2-es 
gólarány kíséretében. A két 
kapott gól közül az egyik 11-
es, a másik egy jól kivitelezett 
szabadrúgás volt. Két, a nem-
zetközi szakemberek által is 
parádésnak minősített gólun-
kat a hazai bajnokság góllö-
vőlistáját is vezető Kis Dávid 
szerezte. Egy büntetőpárbajt 
elvesztettünk, egyet viszont 
megnyertünk, s végül a 11. 
helyen végzett a csapatunk. 
Ellenfeleink mind első, vagy 
második ligás csapatok voltak 
Németországból, Lengyelor-
szágból, Magyarországról, Ro-
mániából, Angliából, Walesből 
és Franciaországból.

Konczer András

Marcelháza ősztől
a III. ligában!

Mivel Hodos, a IV. liga 
győztese nem vállalta a to-
vábblépést, a marcelháziak 
a III. ligában folytatják 
harcukat!



ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Procházka František (79 éves), a gú-
taiTóth Jolán (78 éves), Lévai Eleonóra (67 éves), 
Ilcsík József (68 éves) és Vas György (72 éves), a 
madari Czékusová Sára (76 éves), a martosi Balla 
Tibor (57 éves)

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a marcelházai 
Kolárovská Natali, a martosi Uhriková Do-
rina, a köbölkúti Kiss Emma, a nagykéri 
Bačová Ela, az érsekújvári Szabóová Micha-
ela, a naszvadi Čerešníková Katarína, a csallóköz-
aranyosi Olajos Lilien, a szentpéteri Krivánek Hanna, 
az udvardi Gőgh Leo, a harcsási Lakatos Eduardo, a gú-
tai Balázs Patrik és Nagy Zoé Zsófia, a helembai Botlík 
Mátyás, a komáromi Kajan Lars, Kúdelová Kornélia, 
Patakyová Liliána és Faktor Matúš.
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A Dunatáj receptkönyvéből

Baconos-juhtúrós
csirkemell

Hozzávalók / 4 adag:
4-6 szelet csirkemell
250 g juhtúró
2 evőkanál petrezse-
lyemzöld
1 tk ételízesítő
1 evőkanál snidling
2 gerezd fokhagyma, re-
szelve
1 tojás

só, bors ízlés szerint
4-6 szelet bacon

Hozzávalók:
A tepsi kikenéséhez:

kb 10 dkg vaj

A tészta hozzávalói:
30 dkg cukrozott magozott 
meggy
kristálycukor ízlés szerint
őrölt fahéj ízlés szerint
15 dkg vágott dió
25 dkg liszt
10 dkg olvasztott vaj
10 dkg porcukor
1 sütőpor
1 cs vaníliás cukor
4 tojás
2 dl tej

A tetejére:
5 ek kakaópor
5 ek porcukor
50 ml víz
10 dkg vaj

Meggyes – fahéjas
sütemény

Elkészítése:
A tepsit vastagon kikenjük a vajjal, bőven megszórjuk kris-
tálycukorral, rárakjuk a meggyet, újból megszórjuk kristálycu-
korral, majd őrölt fahéjjal, ezután a darabos dióval.
200 C fokra melegítjük a sütőt és betesszük karamellizálni ad-
dig, amíg a piskótánkat elkészítjük, ez kb. 15 perc.
Az egész tojásokat a cukrokkal, olvasztott vajjal keverőgéppel 
habosra keverjük kb. 8-10 perc alatt, majd hozzáadjuk a sütő-
porral elkevert lisztet, majd apránként a tejet is.
A piskótát ráöntjük a tepsiben karamellizált meggyre és meg-
sütjük 180 fokon kb. 30 perc alatt.
A tepsiben kihűlt süteményt tálcára borítjuk, így a meggyes-
diós rész kerül felülre.
A kakaót a cukorral, vízzel felfőzzük, majd a vajat is hozzáke-
verjük és szép simára főzzük.
Hagyjuk hűlni, majd a sütemény tetejére csorgatjuk és elsimít-
juk. A meggyek között beszivárog a piskótába. Mennyei finom 
süti a végeredmény.
A tetejét megszórhatjuk színes cukorral.
Egy-két órát hűtjük, majd hosszúkás szeletekre vágjuk.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a nemesócsai Hofferka Ján és az alsó-
atraki Polačíková Ivana, a marcelházai Bese Róbert és 
Lengyelová Alexandra, a komáromi Kopál Anton és 
Jachmanová Kosiková Petra, a keszegfalvai Dobai At-
tila és Runa Tünde, a komáromi Boldoghy Ladislav és 
Natkaiová Lucia.

június 29-én Péter, Pál
június 30-án Pál, Melánia
július 1-én Tihamér, Annamária
július 2-án Ottó
július 3-án Kornél
július 4-én Ulrik
július 5-én Emese, Sarolta

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

Elkészítése:
A túrót egy tálba tesszük, majd villával átnyomkodjuk. Összeke-
verjük a tojással és a fűszerekkel. A csirkemelleket kiklopfoljuk, 
majd mindegyik közepébe teszünk a túrós keverékből. Felteker-
jük.
A csirkemelleket fogpiszkálóval rögzítjük, majd betekerjük ba-
conszalonnába, ha kell, azt is rögzítjük. A csirkéket egy vajjal 
kikent tepsibe tesszük, majd fólia alatt puhára sütjük. Amikor 
megpuhultak, levesszük a fóliát és úgy sütjük tovább pirulásig.

Mesterszakácsot keresünk
részmunkaidőre, oktatásra. 

Tel.: 0905 287 156

Eladó Keszegfalván
(1, 3 ha-os, lakópark építésére 
alkalmas, a községi fejlesztési 

tervben is szereplő) telek. 
Tel.: 0907 789 807

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

gyermekkerékpár
és 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

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak, 

szomszédoknak, a jó barátoknak, 
a volt kollégáknak

és mindazoknak, akik június 25-én
elkísérték utolsó útjára, 

a gútai temetőbe
a szeretett feleséget, édesanyát, 

anyóst és nagymamát, 
Lévai Eleonórát
(született Kürti), 

akinek szerető szíve 67. életévében szűnt meg dobogni.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat

és a részvét őszinte szavait, 
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja

Autóbeltér és klimatizációs rendszer
tisztítása és fertőtlenítése ózonnal

Eladó
Búcson elektromos

(villanymotoros)
gabona- és kukoricaőrlő.

Tel.:
0918 782 689


