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Átadták az új komáromi
református óvodát

● Mérgező azbeszt a talajban
2. oldal
●Régiónknak is dicsőséget
hozott
2. oldal
● Komáromi táncosok
hoztak aranyérmet az
EB-ről
3. oldal
● Román Sándor újabb
aranyérme
8. oldal

Marček vallomása és a rendőrségi vizsgálat
eredményei továbbra is ellentmondásosak

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot 2016 decemberében, illetve 2017-ben hagyta
jóvá a magyar kormány. Ennek keretében épült fel a komáromi református Csillag óvoda és
bölcsőde, amelyet a 78 fős kapacitású, új épületben 3 óvodai és 1 bölcsődei osztály 66, illetve
12 gyermekkel kaphat helyet. Kérdés, hogy a kedvezőtlen demográfiai mutatók idején teljes
kapacitással indul-e majd az ottani nevelőmunka. Természetesen a Csillag óvoda nem csak a
református gyermekek előtt tárja ki kapuit. A mintegy 1 millió 380 ezer eurós beruházást (+ a
járulékos költségek) Farkas Gáspár, a református egyház gondnoka, Gerzsa István, a határon
túli óvodaépítési program felügyelője, Fazekas László református püspök és Balogh Zoltán,
a magyar kormány közigazgatási és igazságügyi minisztériumának felzárkóztatásért felelős
államtitkára adta át rendeltetésének.
Kép: Ethey Katz és Domin István

A komáromi önkormányzat diszkriminatív döntést hozott
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Ki húzta meg a ravaszt
Nagymácsédon?

A Kuciak-féle gyilkosságot, vagyis a Ján Kuciak újságíró és menyasszonya,
Martina Kušnírová ellen elkövetett bérgyilkosságot Marček Miroslav magára
vállalta, de számos ellentmondás fedezhető fel a rendőrök által feltárt tények és
Marček vallomása között. Időközben ugyanis a rendőrök találtak egy kabátot,
Szabó Tamás lakásán, amelyet az viselt, aki tavaly februárban leadta a végzetes
lövéseket.
A nagymácsédi térfigyelő ka- tó a felvételeken. A kabátot is találták a kesztyűt. Mindez
merák felvételei azt bizonyít- megközelítőleg egy hónappal azonban egyben feltételezi,
ják, hogy az ominózus napon ezelőtt találták meg Gútán. hogy a kettős gyilkosság ela gyilkos viselte a most meg- Egyelőre azonban nem tudni, lenére a „forrónyomos” nyotalált kabátot, viszont a fel- hogy a gyanúsítottak időköz- mozók nem fordítottak kellő
vételen nem ismerhető fel a ben kabátot cseréltek-e, vagy figyelmet a helyszínen találtettes arca. A rajta levő lőpor- valóban Szabó látható a fel- ható bűnügyi bizonyítékok
nyomok is ezt a feltevést iga- vételeken.
felkutatására.
zolták. A kabát nem Marček A helyszíni vizsgálaton, ame- A gyilkosság további gyanúMiroslavé, hanem a másik lyen Marček is részt vett, sítottja Andruskó Zoltán, aki
gyanúsítotté, Szabó Tamá- még egy érdekes momen- együttműködik a rendőrségsé. Jelenleg még szakértő tumra is sor került, ugyanis a gel. A gyilkosság megrendevizsgálja a térfigyelő kamera férfi megmutatta azt a helyet, lésével Alena Zsuzsovát és
felvételét, illetve Szabó és ahol a gyilkosságnál használt Marian Kočnert gyanúsítotMarček járását és mozgását, kesztyűt eldobta. Útmutatása ták. Mindanynyian előzetes
hogy megállapítsák, ki látha- alapján a helyszínelők meg letartóztatásban vannak.

Az MKP keresi az együttműködési lehetőségeket, de nem a Híd-dal

Az egyházi iskolások „mostohák” lettek?

Továbbra is etnikai alapon politizálnak

A múlt hét csütörtökén megtartott önkormányzati ülésen módosították a váro- Pénteken Menyhárt Józsefnek bizalmat szavazott a párt elnöksége, a szombati OT-ülésen a
satyák azt az általános érvényű rendeletet, amely az óvodai/iskolai étkeztetésre választási együttműködés lehetséges formáiról tanácskoztak. A szombati tanácskozáson az
vonatkozik. Ennek értelmében a városi fenntartású intézményekben jóval ke- Országos Tanács tagjai úgy döntöttek, az MKP minden magyar párttal, mozgalommal, civil
vesebbet kell majd fizetni az „ingyen ebédért”, mint az egyháziakban.
szervezettel tárgyalni fog a jövő tavaszi parlamenti választásokon való együttműködésről.
A városi fenntartású óvodák- fenntartású iskolába járó gyer- te, hogy a város mindkét eset- Az MKP mindenekelőtt vá- választáson várható magas soha nem zárkózott el ettől,
ban 1,65 eurót, a városi fenn- mek családja havonta 3 eurót ben ugyanúgy „profitál” a szü- lasztási párt létrehozását, részvétel miatt nem lesz elég de elsődleges céljuk mégis
tartású iskolákban 1,35 illetve fizet majd. Ha azonban a gyer- lőkből. Hiszen jár utánuk a több esetleg választási koalíció a 100-130 ezer választó, 150- az, hogy a magyar érdekeket a
1,43 eurót kell majd fizetniük a mek egyházi fenntartású in- mint 300 eurós részadó (ahogy megalakítását tartja elfogad- 160 ezres szavazótáborban magyar közösség képviselje.
szülőknek naponta az étkezte- tézménybe jár, akkor az óvoda a gyermekek után is), fizetik a ható együttműködési formá- kell gondolkodni, éppen ezért A Magyar Közösség Pártja
tésért. Ebből az összegből ter- esetén ez az összeg havi lebon- 27 eurós szemétdíjat, az ingat- nak. Tárgyalásokat folytatnak van szükség egy minél széle- Országos Tanácsa kezdeményez és elindít egy mozmészetesen levonják az állami tásban már 33, 2 eurót tesz ki, lanadót abban az esetben is, ha majd a Most-Híddal és min- sebb körű együttműködésre.
hozzájárulást, ami mindhárom az iskola esetében pedig 18,4 gyermeküket városi és abban az den párttal tárgyalni fognak, Véleménye szerint nem az a galmat a magyar egység és
esetben 1,2 euró. Így az óvo- eurót. A javaslat ellen Andruskó esetben is, ha egyházi fenntartá- de az, hogy tagjaik egy másik fontos, hogy kiket hív a párt a közösség politikai érdekbiztosítása
párt jelölőlistáján, egy másik a saját tárgyalóasztalához, és képviseletének
dákban az összeg 0,45 euróra, Imre is tiltakozott, rámutatva sú intézménybe íratják.
az iskolákban 0,15 és 0,23 eu- arra, hogy „az egyházi intéz- A képviselők többsége ennek politikai szubjektum színei- kik hívják meg az MKP-t a érdekében – fogalmaz a párt
ménybe járó gyermek is ugyan- ellenére támogatta az általános ben induljanak a választáso- magukéhoz. A szlovák pár- Országos Tanácsa által elforóra csökken.
tokkal való koalíció lehetősé- gadott határozat, amelyet az
Ezzel szemben az egyházak úgy komáromi, mint az, aki érvényű rendelet megváltozta- kon, nem járható út.
által fenntartott óvodákban a városi fenntartású intézménybe tását és így diszkriminatív ha- Az MKP elnöke, Menyhárt gét firtató kérdésre Őry Péter alábbiakban teljes terjedelJózsef úgy véli, a jövő évi úgy reagált, hogy bár az MKP mében közlünk.
napi étkeztetés 2,86 euróba, az jár”. A képviselő azt is kifejtet- tározatot fogadott el.
iskolában 2,12 és 2,20 euróba
fog kerülni a szülőknek. Ebből
is levonják az 1,2 eurós állami támogatást, vagyis a szülői hozzájárulás 1,66 euróra,
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa a szóló európai polgári kezdeményezést, és ösztönző és célirányos intézkedések bevezetésére van szükség.
illetve 0,92 euróra és 1 euróra
magyar egység és a közösség politikai érdekkép- szerepet kíván betölteni abban, hogy kellő számú A Magyar Közösség Pártja számára továbbra is az
módosul.
viseletének biztosítása érdekében kezdeményezi és támogató nyilatkozat gyűljön össze a nemzeti ki- a fontos, hogy a közoktatásban szereplő magyar inA gyakorlatban ez azt jelenti,
elindítja az ennek biztosítására hivatott mozgalom sebbségek által lakott régiók megőrzését és e régiók tézmények mind anyagilag, mind tartalmilag elérjék
hogy egy városi fenntartású
létrehozását.
hátrányos megkülönböztetésének megszüntetését a relatív önállóságot. Az idei tanév is bizonyította,
óvodába járó gyermek családAz MKP OT továbbra is kiáll az etnikai alapú, azaz célzó kezdeményezés mellett, hozzájárulva ezzel hogy ennek hiányában nagy veszélynek vannak kija havonta 9 eurót, egy városi
a nemzeti közösségek vagy népcsoportok érdekeit, annak európai sikerre viteléhez.
téve intézményeink. A középiskolákban megszabott

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának Nyilatkozata

Példamutató
karvaiak

A környezetvédelem területén a legtöbb problémát azok
okozzák, akik a háztartási
szemetet illegális lerakatokat
alkotva a zöldövezetbe hordják. Ilyenkor csak az önkéntesekben bízhatnak az önkormányzatok, akiknek nincs
lehetőségük a szemétdombok
felszámolásra. A hét végén a
karvaiak összefogása segített
abban, hogy a rekkenő hőség
ellenére kesztyűt és szemeteszsákokat ragadjanak. Ők
a Duna-part 4 km szakaszán
61 zsák szemetet szedtek ös�sze.

jogait és státusát védő, valamint bővíteni szándékozó politika mellett. A magyar politikai érdekképviselet kérdésében elengedhetetlennek tartjuk,
hogy elsősorban saját közösségünket képviseljük,
a közösségünkhöz tartozó polgárok szavazatai erről
szólnak. Az MKP OT ezen alapelvnek megfelelően, a mély megdöbbenést kiváltó „himnusztörvény”
visszamódosítása mellett felszólítja az SZK Kormányát és parlamentjét, hogy oldja meg a nemzeti
jelképek szabad használatának kérdését.
A MKP OT köszöni az európai parlamenti választás során a párt jelöltjeire leadott szavazatokat. A
hiányzó 396 szavazat ellenére a közösségünk által
lakott régiókban a választópolgárok közel 50 000
szavazata erőteljes, de nem kielégítő eredmény.
Az MKP aggodalmát fejezi ki a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsban zajló folyamatok, a kormányzati
arrogancia és hatalmi visszaélések miatt. A választási kampányt szabályozó törvény egy napon belüli
módosítása a demokratikus elvekkel összeegyeztethetetlen lépés, amit hatványoz azon tény, hogy a kormánypárokkal a szélsőségesek is együtt szavaztak.
Az MKP OT támogatja a Székely Nemzeti Tanács
által életre hívott, az Európai Unió kohéziós politikának reformjára irányuló, a régiók egyenlőségéről

Az MKP Országos Tanácsa támogatja a lakosság
adó- és járulékterheinek csökkentését célzó intézkedések bevezetését, de egyúttal felhívja a figyelmet,
hogy ezek bevezetése ne a kerületi és települési önkormányzatok kasszáját terhelje. A kormány és az
országos képviselők az életszínvonal megnövelésére olyan intézkedéseket hozzanak,
amelyek az állami költségvetésre
lesznek hatással, ne a helyi önkormányzatok gazdálkodását borítsák fel, sorrendben a negyedik
ilyen jellegű intézkedésükkel.
A lakosságot az egészségügy
mellett a szociális ügyek érintik
a legérzékenyebben. Érthető tehát, hogy a parlamenti választások közeledtével a
kormánykoalíció ezen a területen igyekszik olyan
törvénymódosításokat eszközölni, amelyek fellendíthetik az egyre inkább csökkenő pártpreferenciákat. Az adómentes alap növelése, az iskolás diákok
évkezdési támogatása, vagy a nyugdíjasok számára
eltörlendő koncessziós díjak mellett ezért az állami
juttatásokat is megemelik. A szociális ellátás terén
fennálló többéves mulasztást nem lehet szociális csomagokkal pótolni, mielőbbi rendszerszerű, hatékony

kötelező felvételi irányszám több iskolánkat érintette hátrányosan. Az új pedagógustörvényből hiányzik az anyanyelvű képzések garantált lehetősége. A
felsorolt példák is azt bizonyítják, számunkra fontos
a közoktatási törvény módosításával, illetve önálló
jogszabállyal elérni a nemzetiségi oktatásügy fogalmának bevezetését mindazokkal a kedvezményekkel, pozitív
diszkriminációval, melyek ehhez
kötődnek.
AZ MKP Országos Tanácsa felszólítja a szlovák kormányt, hogy
az agrárgazdálkodás helyzetének
javítására haladéktalanul kezdje el
a beígért területrendezési intézkedéseket, és akár saját anyagi források felhasználásával folyamatosan valósítsa meg a mezőgazdasági
és erdészeti földterületek tagosítását. Az MKP OT
rámutat arra is, hogy Szlovákia élelmiszeriparának
fellendítése csak a jelenlegi agrárdotációs rendszer
reformjával és a kedvező vállalkozói környezet a
gazdálkodást és a termelést motiváló törvényi hátterének kialakításával lehetséges.
Nádszeg
2019. június 29.
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A holtakat az utolsó földi útjukon is megilleti a méltóságteljes kegyelet

Világszínvonalú búcsúztatás Komáromban

Komáromban a tervek szerint november 1-jétől nyitja meg a Brigetio temetkezési vállalat új szolgáltatását, amely nyugati, elsősorban amerikai
mintára a végső búcsú számára egy új „szentélyt” jelent. Ez azt jelenti, hogy 150-300 résztvevő számára biztosítanak légkondicionált termet,
ahol a koporsóban fekvő elhunyttól a rokonok, ismerősök és barátok kulturált környezetben búcsúzhatnak el. Dr. Földes Sándor, a temetkezési
vállalat tulajdonosa nem is titkolta, hogy ezzel az új kezdeményezéssel a
komáromi temetkezési szokások egy új fejezetének megnyitását reméli.
– Legyünk őszinték, a két komáromi tiszteletet. Ezért tartottam fontosnak,
temető egyik ravatalozója sem tud- hogy saját tulajdonomban létesítsek
ja biztosítani a jogos elvárásokat. A egy megfelelő nagyságú és kellő kekatolikus temetőben megoldatlan a gyeleti hangulatot biztosító termet.
temetés résztvevőinek a ravatalozón Még folynak a munkálatok, az álkívüli elhelyezése. A református te- mennyezet szerelése, a megvilágímetőben a kegyeleti szertartást a főút tás, hangosítás beszerelése, majd a
forgalma zavarja – mondja. – Míg nemes burkolat felhelyezésére kerül
más a gondtalan nyaralását tenger- sor. – A temetkezési vállalkozások
parton, nagyvárosokban tölti, nekem egyfajta törvénye, hogy ilyen jellegű

egyfajta munkahelyi ártalomként
idegen országok temetkezési szokásait kell megismernem. Egyre több
helyütt fordítanak nagy figyelmet
arra, hogy a ravatalozókban, búcsúztató szertartásoknál a résztvevőknek
is biztosítsák a kényelmet és kellő

beruházások november 1-re, vagyis a
halottak napja környékén kerüljenek
átadásra. Mi is úgy tervezzük, hogy
ezt a határidőt teljesíteni tudjuk és a
nagyközönség számára tartunk egy
„nyílt napot”, annak megtekintésére – magyarázta a cégvezető. – Ami

további újítást jelent majd a temetkezés terén, hogy lehetőséget teremtünk
arra, hogy a búcsúztatási szertartás
azonnal követhető legyen a you tube
megosztón. A beteg, vagy akár az
óceán túlpartján élő hozzátartozók
élőben követhetik az eseményeket.
Gútán a Brigetio temetkezési vállalat
munkájában volt egy kis fennakadás...
– Az történt, hogy sokéves, kedves
és megbízható munkatársunk, Poló
József nyugdíjba vonult és nem olyan
könnyű helyébe találni megbízható
szakembert. Gútán is teljes körű szolgáltatást biztosítottunk, tehát levettük
az adminisztrációval járó kellemetlenségeket a gyászolókról, biztosítottuk
az elhunytak öltöztetését, temetőbe
való kiszállítását, illetve a krematóriumba való elszállítást. Ez a probléma
azonban gyorsan megoldódott, gútai
irodánban Csente Klarisa és Szépe
Hilda végzi ezt az adminisztrációs
munkát, szállítócsoportunk pedig az
elhunyt szállítását. Ezen a téren nincs
fennakadás. Néhány temetkezési vállalat bírált már bennünket azért, hogy
kizárólagos jogunk van arra, hogy a
komáromi kórházból elszállítsuk az
elhunytakat. Ez viszont azt bizonyítja,
hogy a kollégák nem ismerik a törvényes előírásokat. Temetkezési vállalat
ugyanis nem szállíthat ki egészségügyi intézményekből (holttesteket az
ágyról), azokat csak a kórházi hűtőházakból szállíthatják ki a temetkezés
helyszínére a temetők üzemeltetői.
Komáromban a Cintoríny Kft-nek
van erre joga és felhatalmazása. Ennek a cégnek viszont speciális szakemberei vannak, szakképesítéssel
rendelkeznek.

Mellébeszélés és ködösítés esetén
a polgármesterek is lebukhatnak…

Azbeszt volt és van is

Hetek óta folyik a vita arról, hogy valójában ki is a felelős azért, hogy az
elhíresült, roma lakás bontása során miért nem volt betartva a kötelező –
és rendkívül – szigorú bontási technológia. Mint az a JOJ-tv felvételén is
látszik, a KOMVaK erőgépe rombolja az ominózus épületet, amely tetőzetének jelentős része azbesztlapokkal fedett. De valójában, mi is az azbeszt?
Az azbeszt a görög aszbesztosz (elpusztíthatatlan, olthatatlan) szóból származik. És ez jelez valamit.
Egészségkárosító hatását viszonylag tv-felvételen elhangzik, hogy a bonkésőn ismerték fel és bizonyították tást a KOMVak cég végzi. A botrány
be. A már beépített szerkezetekből és kirobbanása után egy ismeretlen cég
anyagokból (pl. fékbetétekből) folya- odavitt egy raklapnyi palát. Kérdés,
matosan leválva távoznak levegőbe a hogyan kerülhetett oda, hiszen a terüfinom szemcsék, és lebegve oszlanak letet lezárta a rendőrség. Június 25-én
el. Az azbesztiozis megbetegedésen ismeretlen egyének távolították el a
túl a tüdőrák nagyon gyorsan kifejlő- maradékokat, de hogy kik, azt senki
dő formáját is okozza. Az ép, sérülés- nem tudja. Két rövidnadrágos, védőmentes azbeszttartalmú anyagok ál- maszk nélküli ember úgy ügyködött
talában nem jelentenek egészségügyi a területen, hogy semmilyen hivatali
kockázatot. Viszont, ha megsérülnek, vagy a normálistól bármilyen módon eltérnek, az idő
múlásával romlik az állaguk,
állapotuk, azbeszt kerülhet a
levegőbe.
És ez történt a ház lebontása
közben is. A múlt hét csütörtökén megtartott komáromi
önkormányzati ülésen Feszty
Zsolt képviselő interpellációjára Keszegh Béla polgármester
ellentmondásokkal teli választ adott. szerv képviselője, szakembere nem
Az épület korábbi tulajdonosa ugyan volt jelen.
kapott bontási engedélyt a várostól, Lakossági bejelentés alapján két nyoviszont az épület megvásárlásával az mozószerv (Komáromon kívüli) kezdaz új tulajdonosra hárult. Április 30-án te el az ellenőrző munkát, talajmintát
megkezdődött a bontás, május elején vett. Mindkét laboratóriumból azonos
pedig a JOJ-tv híradójában látható, jelentés érkezett: A lebontott épület
ahogy a háttérben dolgozó gép, éppen körüli talajban az azbeszt jelenléte
törte az azbesztpalát. Még ezen a na- még mindig többszöröse a megengepon megtörtént a lakossági feljelentés. dettnek.
Május 9-én kért a város engedélyt a A közelben óvoda, iskola és lakóházak
veszélyes hulladék eltávolítására. A vannak...

Elutasították Juhász Milan kérését

Ismét Maurovich-Horvat Pál nyerte el a fiatal orvoskutatók legmagasabb kitüntetését

Miután családtagját inzultálták az ógyallai főutca mellett lakó
romák, akik folyamatosan zavarták a város rendjét, a szentpéteri illetőségű, a kisvárosban városi rendőrként dolgozó
Juhász Milan saját kezébe vette az intézkedést, hármat lelőtt,
további kettőt megsebesített. A 2012-ben történt esetről 2013ban döntött a bíróság és Juhászt 9 év börtönre ítélték.
A gyilkosságok után Juhász az Ennek ellenére tudatában volt
akkori polgármester, Zemková tette veszélyességének.
Margita lakására ment, hogy Tekintettel arra, hogy bünteelmondja, mit is tett. A pol- tésének kétharmadát letöltötte
gármester azonban nem volt és példásan viselkedett, kérte a
otthon, így leült a ház lépcső- maradék büntetés „feltételesre”
jére, többször a fejéhez fogta a változtatását és szabadlábra hepisztolyt, hogy öngyilkosságot lyezését.
kövessen el. Ebben az őt letar- Információink szerint a büntóztató rendőrök akadályozták tetés-végrehajtási intézmény
meg. Az orvosszakértők szerint igazgatója Juhász kérvényét
a férfi a tette elkövetésekor pa- elfogadta és támogatta. Az ilranoiás vonások kialakulására letékes ügyész azonban a bevolt hajlamos, zaklatottsága adványt megvétózta. Juhász
okozta a magasfokú affektitást további sorsáról a kerületi bíés beszámíthatóságának alsó róság dönt majd.
határán volt.
–p–

A Magyar Tudományos Akadémia először 2009-ben hirdette meg a fiatal kutatók számára kiválósági programját, a Lendületet. Ezt Dr. Maurovich-Horvat Pál 2013-ban elnyerte. Az elmúlt
napokban a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) a pályázat idei győzteseit hirdették ki és
a kiválósági program keretében a Semmelweis Egyetemről dr. Maurovich-Horvat Pál, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék – Kardiológiai Központ docense
nyert el támogatást.
Dr. Maurovich-Horvat Pál ku- Dr. Maurovich-Horvat Pál együttes analízisével új típutatásai keretében a koszorúér- a mostani kutatási program sú, személyre szabott kockábetegség átfogó fenotipizálá- a munkacsoport elmúlt öt zatbecslő eljárást fejlesztenek,
sával végez személyre szabott év során elért eredményeire amely alapja lehet a kardiorizikóbecslést. A munkacsoport épül, az előző kutatás folyta- lógia e területén a precíziós
fő célkitűzése a szívinfarktus tásának tekinthető. A kutatási medicina meghonosításának.
pontos, személyre szabott előre- program három részből áll. 2019-ben 16 új kutatócsoport
jelzése, modern képalkotó tech- Vizsgálni tervezik a Városma- alakulhat egy-egy kimagasló
nikák és véralapú biomarkerek jori Szív- és Érgyógyászati teljesítményű fiatal kutató veegyüttes alkalmazásával nyert Klinikára szív-CT-vizsgálatra zetésével – jelentette be Török
precíziós orvoslással – ismerteti utalt betegeket, a szívtranszp- Ádám, az MTA főtitkára. A
az MTA honlapja a Városmajori lantáció-várólistán
lévőket, 116 pályázó közül kiválasztott
Szív- és Érgyógyászati Klinika valamint azokat, akik akut szí- nyertesek 540 millió forintos
Kardiológiai Tanszék – Kardio- vizominfarktust szenvedtek el. támogatásban részesülnek az
lógiai Központ docensének ku- A három szakasz eredményei idei évben. Az új kutatócsoportatási témáját.
alapján, képek és biomarkerek tok közül 5 akadémiai kutató-

Továbbra is rács mögött marad? Joggal lehet büszke rá régiónk

központban, vagy intézetben,
11 pedig valamelyik egyetemen folytathatja a munkáját. A
Lendület pályázat idei nyerteseinek teljes listája megtalálható az MTA honlapján.
A fiatal tudós édesapja és édesanyja (dr. Tóth Mária) közismert és elismert komáromi
körzeti orvosok.

Hivatalosan is átadták a Komárom–Gúta
kerékpárút új szakaszát
Múlt héten csütörtökön a gútai Szabadidőközpont előtt ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadták a Komárom-Gúta
közötti kerékpárút újabb szakaszát, amelyet a Pozsony-megye
és Nyitra megye képviselői Vágsellyéig szeretnék kibővíteni.
A megjelent partnerek előtt Horváth Árpád polgármester, majd
Tibor, Nyitra megye közgyűlésének alelnöke, illetve Pozsony
megye képviseletében Mgr. Dobošová Viktória (a megyei projektirányítási osztály vezetője) beszélt a sikeres együttműködésről és a távlati tervekről. Az átadást követően a Szabadidőközpont
dísztermében bemutatták azt az új honlapot, amely arra hivatott,
hogy a turistákat tájékoztassák a helyi látványosságokról, gyalogos, kerékpáros és vízi közlekedésről, feltüntetve a kerékpárutakat. Elérhetők az útvonalak térképei, tehát az ideérkező turisták
ne csak átmeneti állomásuknak válasszák Gútát, hanem hosszabb
időt is eltölthessenek a városban.
Kép és szöveg: Morovič Orsolya

Mint ahogy arról lapunk első oldalán beszámolunk, szombaton tartották meg Nyárasdon az MKP OT ülését. Orisko
Norbert felvételén Menyhárt József, az MKP elnöke tartja
meg főbeszámolóját, illetve a Komáromi járás küldöttei
láthatók.
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Balatonfüredről Európa-bajnoki címmel
tértek haza a komáromi táncosok

A komáromi Művészeti Alapiskola GLAMOUR DANCE elnevezésű tánccsoportja részt vett a Balatonfüreden megrendezésre kerülő X. Stage Dance European Championship 2019
nevű Európa-bajnokságon, ahol osztatlan sikert aratva bajnoki címet szereztek.
Hosszú és nehéz út vezetett a Az EB-n azonban a „nagyok”
sikerhez, hiszen az EB-re való mellett a művészeti iskola apkijutásig a járási, kerületi és róságai is színpadra léptek, s a
országos bajnokságokon is bi- gyermekkorosztály modern tánzonyítaniuk kellett felkészült- cok kategóriájában versenyezségüket. A komáromi csoport a tek. Őket is Mgr. Pavlovičová
junior formációk modern tánca Petra készítette fel, s annak elcsoportban Az első lélegzetvé- lenére, hogy ilyen komoly megtel című műsoruk mindvégig mérettetésen még nem vettek
a zsűri elismerését érdemelte részt, ezüstérmesek lettek.
Mgr. Daniela Kallós
ki, s nem volt ez másképp az
Belokostolská
EB-n sem. Mgr. Pavlovičová
Petra a csoportot kitartásra,
pontosságra nevelte, s mindez Felvételeinket a győztes tánc
meghozta gyümölcsét. Ennek csoport tagjai, illetve a szólóköszönhetően ugyanis a komá- kategóriában is első helyezett
romi csoport a zsűri különdíját Keller Lara (jobbra) látható,
is átvehette, ami azt bizonyítot- aki Mgr. Pavlovičová Petra
ta, hogy a GLAMOUR DAN- koreográfiájával és felkészítéCE csoport az EB legmagasabb sével Lerajzolom az álmodat
színvonalú előadását nyújtotta. tánckompozíciójával lett első.

Csak az iratok
kellettek volna
Közokirat-hamisítás és ha-

misított közokirattal való
kereskedés bűncselekménye ügyében indult eljárás
a 48 éves, Komáromi járásból származó Vojtech ellen.
A férfi nagy valószínűség
szerint egy magyarországi
értékesítő nevében hamis
számlát állított ki egy nem
létező, Toyota Rav 4 típusú
gépkocsiról. A hamis számlát más okiratokkal együtt
egy általa megbízott személy nyújtotta be a komáromi körzeti közlekedési és
közúti hivatalnak a típusengedély megszerzése végett.
A hivatal gyanúsnak találta
a benyújtott okmányokat és
információt kért közvetlenül az eladótól, aki viszont
állította, hogy soha nem állítottak ki ilyen számlát, illetve hogy az azon feltüntetett
járműazonosító-számmal
(VIN) rendelkező gépkocsit
soha nem is gyártották le.
A bizonyítékok alapján a
megbízott nyomozó eljárást
indított a férfi ellen. Okirathamisításért három évig
terjedő börtönbüntetésre
számíthat. A bűncselekmény indítéka valószínűleg
a haszonszerzés volt.

Akkor merre?

Mint arról hírt adtunk, múlt
hét szerdától hivatalosan
súlykorlátozás van érvényben a komáromi Vág-hídon.
A baj csak az, hogy nem voltak időben megrendelve hozzá a szükséges iránytadó-útmutató, illetve elterelőtáblák.
A súlykorlátozás miatt gyakorlatilag a személyautókon
kívül max. csak furgonok
haladhatnak át, autóbuszok,
nagyobb tehergépkocsik már
nem. Az illetékesek arról
megfeledkeztek, hogy naponta több tucatnyi ingázót szállító autóbuszok (pld. Izsáról,
Érsekújvár felől) ezentúl
csak Ógyalla érintésével, Gútán keresztül juthatnak a járási székhelyre…

Az ógyallai
Artclub
kiállítása

Lapzárta után, csütörtökön
nyílt meg a Nyitrai Kerületi Önkormányzat és a Duna
Menti Múzeum szervezésében az ógyallai művészek
közös kiállítása. Alkotásait
bemutatja Darázs Rozália,
Golasz Tímea, Serbáková
Magdaléna, Svitek Juraj,
Szalai Dániel, Szilva Emőke,
Szilva Ilona és Szilva József.
A tárlatot Gaál Ida, a kiállítás kurátora nyitotta meg,
közreműködött az ugyancsak ógyallai hegedűművész,
Mgr. Eduard Kulin.

Kicsoda Mijo Barada?

Mijo Barada Splitben született 1960-ban. Boldog családi életet él feleségével, Erikával és 4 gyermekével: Mirjammal,
Michaellel, Danijellel és Emanuellel. 1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat”. Immár 3 kontinensen (Európa,
Ázsia és Afrika) tart lelkigyakorlatokat. 2010-ben az Ágoston-rend harmadrendi tagja lett. 2012-ben megalapította az
Ágoston-renddel karöltve az „Isteni szeretet misszionáriusainak” egyesületét, amely a missziós munkát segíti.

A nyitrai Jaguár-üzem munkavállalókat keres

Csütörtökön délelőtt Gútára is eljutott a nyitrai Jaguár típusú személygépkocsikat gyártó vállalat toborzó autóbusza és termékük mintapéldánya, az E-Pace SUV. A látogatás elsődleges célja az érdeklődés felmérése volt, hiszen a vállalat, amely dolgozóinak csúcsbérezést és más juttatásokat biztosít, komoly munkaerőhiánnyal küzd. A
cég klimatizált autóbuszokkal szállítaná Gútáról a dolgozóit. Az érdeklődők számára a városháza nagytermében
bemutatót tartottak a gyártási folyamatról. A két jármű a Komáromi járás más településein is megjelenik majd.
–mo–

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola

Bratislavská cesta 10, Komárno
prijme do pracovného pomeru
od 1. 9. 20l9
* učiteľa slovenského jazyka a literatúry
* učiteľa telesnej a športovej výchovy
* učiteľa elektrotechnických predmetov
* učiteľa ekonomických predmetov
– požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v
príslušnom alebo príbuznom odbore
* majstra/ov v odbore grafik digitálnych
médií
* majstra/ov v odbore strojár
– požaduje sa maturita alebo VŠ vzdelanie
v príslušnom alebo príbuznom odbore.
Nástupný plat v závislosti od praxe a plnenia kvalifikačných predpokladov v intervale od 612,50 € do 1 415,00 €.
Bližšie informácie na tel. čísle:
035/7740868.

A Selye Gimnázium diákjai Béccsel ismerkedtek

A Selye János Gimnázium németes diákjainak ebben
a tanévben újra lehetőségük nyílt részt venni az osztrák Művelődési Minisztérium által támogatott „Európa ifjúsága megismeri Bécset” elnevezésű projektben, amelyre 2019. június 16. és 21. között került sor.
Harminc diák, két tanár és egy nagyváros. Egy hét az
osztrák fővárosban – egy valóra vált álom.
A programot a résztvevő diákok kívánsága alapján az
osztrák fél állította össze, a szervezést két német szakos tanárnőnk vállalta: Szénássy Edit és Fekete Judit.
A bécsi hét elég sűrű volt: a múzeumok, galériák, az
állatkert, kastélyok és egyéb jelentős nevezetességek
megtekintése mellett egy musical és egy balett is belefért a tervbe.
Érkezésünket és elszállásolásunkat követően már vasárnap este megkezdődtek az aktivitások: a Ronacher
színházban megnéztük a nagysikerű Bodyguard-ot.

A Több mint testőr musical nem véletlenül hódította
meg világszerte a nézőket, hiszen Whitney Houston
slágereit mindenki ismeri és szereti. A show izgalmas
és romantikus volt – egy jó kezdés a projekthéthez.
A csoport rendelkezésére állt egész héten egy, az
osztrák minisztérium által megbízott kísérő, de a
tanárnők is felügyeltek a diákokra és részt vettek a
programokon. Idegenvezetőnk, Dr. Sauer úr ugyan
egy nagyon kedves bécsi úr volt, aki sok érdekességet mutatott és mesélt el nekünk, de nem volt könnyű
megérteni a „Hochdeutsch”-tól merőben eltérő kiejtését és furcsa nyelvjárását, de a hét előrehaladtával
egyre jobban megszoktuk őt. A városban izgalmas
volt közlekedni – mindenféle közlekedési eszközt
használtunk, tehát buszoztunk, villamosoztunk, vonatoztunk és még metróztunk is.
Napjaink fizikailag és pszichikailag is igényesek voltak, de igyekeztünk mindenhová időben eljutni és fejben is megérkezni.
A város maga egy nyitott történelemkönyvre emlékeztetett bennünket, és
ehhez a programok is hozzásegítettek, hiszen nagyon érdekes helyeken
jártunk. Láthattuk például a Császári
kriptát, a Nemzeti Könyvtár dísztermét, bebarangolhattuk a Sisi Múzeumot, a klosterneuburgi apátságot,
vagy épp sütkérezhettünk a gyönyörű
schönbrunni kastély kertjében.
Megkérdeztük társainkat is, melyik
hely varázsolta el őket a legjobban és
hogy mi volt a legemlékezetesebb a
hét alatt. A válaszokat így foglaltuk
össze:
Az Albertina sokunknak tetszett,
mert a hozzánk közelebb álló, modern művészeteket jobban megismerhettük, emellett jól értettük a né-

met idegenvezetést is. A tárlatvezető hölgy nagyon
érthetően, közvetlenül és látható élvezettel mesélt a
képekről, így az izgalma ránk is átragadt.
Másokat a két színházi előadás fogott meg igazán.
Az említett Bodyguard-on kívül a 120 éves Volksoper Coppelia c. balettjét is láttuk, amely színvonalas
zenei szórakozást nyújtott egy számunkra teljesen új
műfajban.
A Prater egy meglepetés-program volt, de aki elment
oda, nem bánta meg. Ez a híres vidámpark, amely
élménypark is egyben, számtalan szórakozási lehetőséget nyújt. Minket is lenyűgöztek a villódzó fények
és kipróbáltunk néhány „szelídebb” adrenalin-növelő
attrakciót.
A Szépművészeti és a Természettudományi Múzeum
is felkeltette sokunk érdeklődését, s mivel időhiány
miatt nem sikerült mindent aprólékosan megtekinteni, sokan szeretnénk még egyszer visszatérni ide.
A következő helyszín az Egyesült Nemzetek Szervezetének bécsi székháza volt, az ún. UNO City, amely
„város a városban”. Angol nyelvű idegenvezető fogadott bennünket, aki részletes tájékoztatást adott az
ENSZ tevékenységéről. Nagy izgalommal vártuk ezt
a programot, ami meglepően érdekes volt. Még egy
ülésre is betekinthettünk, s vezetőnk készséggel válaszolt kérdéseinkre. Voltak közöttünk olyanok is, akik
a nemzetközi jog területén szeretnének elhelyezkedni, így nekik különösen hasznos volt az ottani látogatás.
A bécsi projekthéten nagyon jól éreztük magunkat,
sokféle kultúrával és nyelvvel találkozhattunk, megismerhettünk egy teljesen más világot. Emellett pedig fejlődött a nyelvtudásunk is. Nagyon köszönjük
a tanárnőknek, hogy lehetővé tették ezt nekünk, és
örülünk, hogy megismerhettük őket egy másik, felszabadultabb, iskolán kívüli oldalukról.
Szigeti Fanni
és Oros Boglárka Sára, 3. A
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MŰSORAJÁNLAT
Július 6-tól 12-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.0 5 T V- a n i m á c ió, 12 .10
Pog g y á s z , 13. 50 A p a fe j
(a m e r.), 15. 50 A l e x fel ü g yel ő ( l e n g yel), 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 Tr a n sfo rm e r s (a m e r.), 2 2 .0 0 J u r a s s i c Pa r k (a m e r.), 0. 35
Á l m o s völg y
l e g e n d ája
(a m e r.)

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 12.15
Isten belájkolt (a mer.),
13.15
Isten
belájkolt
(a mer.),
14.20
Ca r ter
üg y nök (a mer.), 15.25
Cha rleston (olasz), 18.0 0
Hí radó, 18.55 Verd á k 2.
(a mer.), 21.15 Fá k jú Taná r ú r! 3. (német), 0.0 0
Verseny f ut ás a z idővel
(a mer.)

RTL II

8. 30 Au sz t r á l ex p r e s sz
(au sz t r á l), 10. 30 H a z u g
c s ajok t á r s a s á g a (a me r.),
12 . 30 Bí z z a sz e r ele m b e n! (a me r.), 14. 30 A
g ya nú á r nyé k á b a n , 17. 30
Éj jel- n a p p a l
Bu d a p e s t ,
21.0 0
Showd e r
K lu b
Be s t of , 23.0 0 A l ibi.c om
(f r a ncia)

M2

12.45 A d zsu ngel köny ve,
13.00 A d zsu ngel köny ve,
14.05 Ha én állat len nék,
16.40 Szóf ia herceg nő,
17.00 Elena, Avalor herceg nője, 18.15 Eg y év
Hoppifalván
(mag yar),
20.15 Violet t a (argentin),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.30 A k vár iu m
St age Pass, 0.30 A my (angol)

Duna tv

12 . 50 Jó eb é d he z sz ól a
nót a , 13. 20 D o c M a r t i n
(a ngol), 14.10 Sz é kely
Vá g t a , 15.05 Sz lová k ia
va dv i lá g a , 16.0 0 Cs a lá d i kör, 17.0 0 G a sz t ro a n 
g ya l , 18.0 0 H í r a d ó, 18. 35
Sz e r e nc s e sz ombat , 19.30
Na p s üt öt t e
To sz k á n a
(a me r.- ola sz), 21. 25 Rejt élye k Pá r i z sb a n (f r a n cia), 23.0 0 Kor á l konc e r t

Duna World

11.30 Öz veg y menya sszonyok (mag ya r), 13.0 0
H í r a dó, 14.20 Balaton i
nyá r, 16.15 Csalá d-bar át , 17.45 Székely Vág t a ,
18.45 Té rké p, 19.20 Í zőr zők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 Fapa d (mag yga r),
22.35 Ha ck t ion (mag ya r),
0.0 0 O pe r a Café

Pozsony 1

12.50
Grimm
mes ék ,
14.00
Poirot
(angol) ,
15.50 M is s M arple (an gol), 18.25 Építs háza t ,
ülte ss fát!, 19.0 0 H í ra d ó,
2 0.30
Fantoma s
(franc ia), 22.10 S zocia l i sta é pítmények, 22.4 0
800 szó (aus ztrál), 23.26
Miss M arple (angol)

Pozsony 2

11.30 Úton, 13.05 Far me re knek, 14.05 Tes z t ma ga z in, 14.30 Kerékpá roz á s, 18.30 Es ti mes e ,
19.50
Híradó,
20.10
Forsyte s aga (angol ) ,
21.30
Folklórfes ztivál ,
23.00 Fargo (amer.)

Markíza tv

7.25 Tom és Jer r y, 9.45 A
legszebb találós kérdés
(cseh), 11.50 Itt én őrködöm (cseh), 14.20 Drágán
add a rétedet! (amer.),
16.10 Semmi sem választ
el min ket (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Másnaposok
3. (amer.), 22.35 Tammy
(amer.), 0.35 Ismétlések

JOJ TV

9.40 Nálu n k ot thon, 11.50
Sz uper karaok i, 12.30
Vak randi (amer.), 14.40
Jég korszak (amer.), 16.30
A cseh összekötő (amer.),
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35 Hog yan vár ják
a költők a csodát (cseh),
23.05 Provence-i nyár
(cseh)

M1

VASÁRNAP

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

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

7.05 T V2 animáció, 11.10
Több, mint testőr, 12.45
Építkezők, 13.50 Csapdába csalva, 14.25 Ausz t rália (amer.), 18.00 Tények,
18.55 Bridget Jones babát
vár (amer.), 21.30 A nagy
nap (amer.), 23.25 Harag
(amer.), 2.20 A zöld sárkány g yer mekei (amer.)

6.15 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár a
bazár!, 20.45 A legbátrabb
páros, 0.45 Magánnyomozók

6.20 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár a
bazár!, 20.45 A legbátrabb
páros, 0.25 Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.35 Kalandozó, 13.15 Profi a konyhámban, 13.45 Isten veled,
Magyarország!, 15.05 Viharzóna (amer.), 18.00 Híradó, 18.55 Cobra 11 (amer.),
20.05 Vaiana (amer.), 22.15
A cipőbűvölő (amer.), 1.00
Verdák 2. (amer.)

RTL II

7.40 Jane Eyre (angol-amer.), 10.00 Örök kaland
(amer.), 11.50 Segítség,
bajban vagyok!, 16.50 Alibi.com (francia), 18.40 Éjjel-nappal Budapest, 21.00
Kincsem (magyar), 23.30
Budapest Noir (magyar),
1.30 Jane Eyre (angol-amer.)

M2

12.45 A d zsu ngel könyve, 13.15 Nick y, R ick y,
Dick y, 14.05 Ha én állat len nék , 15.50 Tigr is és M ici ma ckó, 16.40
Szóf ia he rceg nő, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 A z elva r á zsolt or r (szlová k),
20.15 Violet t a (a rgent i n),
21.10 Hajsza a f öld alat t
(a me r.), 23.40 A lpesi nyo mozók (ola sz)

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Un iver z u m,
14.20
Székely
Vág t a ,
15.25 Nászi nduló (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 Szeret ü n k , dok i!
(ausz t rál),
19.30
Í zek
palot ája (f ra ncia), 21.10
Sil k wood (a mer.), 23.20
Edd a koncer t, 0.15 Balaton i nyá r, 1.30 Hog y volt?

Duna World

8.35 Ö nök ké r ték , 11.20
Topr i n i ná sz (mag ya r),
13.20 A nag yok , 14.45
Nov u m , 15.20 Balaton i
nyá r, 16.40 Szé p, sző ke sze rel mü n k , a Tisza ,
17.35
Székely
Vág t a ,
19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.30
Sze rel mes f öld r ajz , 21.35
A becsü let út já n

Pozsony 1

13. 35
Poi r o t
(a n g ol),
15. 2 5 B u d Bi n d i , 16 .0 0
D o b d ő t a g é p b e! (c s e h),
17.45 Me nj ü n k a ke r t b e!,
18 .15 A ko n y h á m t i t k a ,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30 St ú d ió (ol a s z), 2 2 .10 St ú d ió
(ol a s z), 0.0 0 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

11.50 Kon st a nt i n és Me tód
k ü ldetése,
13.15
Sz í nészlegend á k ,
14.30
Ke rék pá rozá s,
16.55
Labd a r úgá s, 19.50 H írek , 20.10 I nd iai nya r a k
(a ngol), 21.45 Tal k show,
22.0 0 Gomor a (ola sz-né met)

Markíza tv

11.20 Drágán add a rétedet! (amer.), 13.05 A
győzelemhez vezető út
(amer.), 15.15 Halálos
útkereszteződés (amer.),
17.20 Az én kis falum
(cseh-szlovák),
19.00
Hí radó, 20.30 47 ronin
(amer.), 23.05 300 (amer.),
1.05 47 ronin (amer.)
,

JOJ TV

7.10
Némó
nyomába n
(a mer.), 11.50 Hog ya n
vá r já k a költők a csod át
(cseh), 14.20 A galaxis
őr zői (a mer.), 16.50 A
nya raló, 17.50 Új la kások , 19.0 0 K r i m i, 19.30
Hí radó, 20.35 Redbad
(a mer.), 23.30 R iot (szlo vá k), 1.15 A legend ás ököl
(a mer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.20 Szulejmán (török), 14.40 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.45 A szeretet útján (török), 16.50 Megtörve (török),
18.00 Híradó, 19.05 Fókusz,
20.10 Barátok közt, 20.45
Oltári csajok (magyar), 21.45
A tanár (magyar), 22.50 Isten veled, Magyarország!,
0.35 Rejtjelek (amer.)

RTL II

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

M2

11.15 Pom-Pom meséi,
12.00 Na végre, itt a nyár!,
14.05 Unizoomi csapat,
17.25 Cili seriff és a vadny ugat, 18.10 Szóf ia hercegnő, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Született
szinglik (amer.), 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Akusztik, 23.45 Az A38 Hajó
színpadán: Kutya Vacsorája, 0.40 Alpesi nyomozók
(olasz)

Duna tv

12.45 Titkok a konyhából,
13.20 Család-barát, 14.25
Földü n k az ű rből, 15.20
Vég telen szerelem (tö rök), 16.10 Rex felüg yelő
(olasz), 17.05 A nya, az
állator vos (német), 18.35
Sorsok út vesz tője (tö rök), 19.30 Alpesi őr járat
(olasz), 20.30 Kék fény,
21.30 A legendák hivat ala (f rancia), 22.25 NCIS
(amer.)

Duna World

11.30 Megálmodtalak (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
Munkaügyek
(magyar),
22.35 Életművész

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.20 Szulejmán (török), 14.40 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.45 A szeretet útján (török), 16.50 Megtörve (török9, 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 20.10 Barátok közt,
20.45 Oltári csajok (magyar),
21.45 Magnum (amer.), 22.35
Magnum (amer.)

RTL II

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

M2

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 Született szinglik (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv

12.45 Jamie gyors kajái,
13.20 Család-barát, 14.25
Vad vidékek, 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10
Rex felügyelő (olasz), 17.05
Anya, az állatorvos (német),
18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Alpesi őrjárat
(olasz), 20.30 Önök kérték,
21.25 A diagnózis (lengyel),
22.15 Velvet Divatház (spanyol)

Duna World

11.30 Az OP-ART kalap
(magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.20 Balatoni
nyár, 16.15 Család-barát,
17.25 Ízőrzők, 18.00 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Üdítő, 21.35
Munkaügyek
(magyar),
22.35 Életművész

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

Pozsony 2

12.20 Profik, 14.05 Folklór,
14.35 Hegyi doktor (német),
16.25 Csodálatos kertek,
16.55 Brown atya (angol),
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 Marie Francine (francia), 22.05 Krimitörténetek,
22.50 Hegyi doktor (német),
23.35 Nash Bridges (amer.)

12.20 Profik, 14.05 Folklór, 14.35 Hegyi doktor
(német), 16.25 Csodálatos
kertek, 16.55 Brown atya
(angol), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 A Luhačovice-i csendőrök (cseh), 21.55
Elveszve (kopr.), 22.55 Ray
Donovan (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Marimar (mexikói), 16.45
Madárka (török), 18.00 Tények, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A legbátrabb páros,
0.25 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.20 Szulejmán (török), 13.30 Szulejmán (török), 14.40 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.45 Elif (török), 16.50
Megtörve (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
20.10 Barátok közt, 20.45
Oltári csajok (magyar),
21.45 Mr. Whiskey (amer.),
22.30 Mr. Whiskey (amer.)

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
13.55 A gyanú árnyékában,
14.55 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal Budapest, 17.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.00 Na végre, itt a nyár!,
13.25 Mamamackók, 15.25
Moncsicsik, 15.45 A dzsungel
könyve, 17.25 Cili seriff és a
vadnyugat, 18.10 Szófia hercegnő, 19.30 Alvin és a mókusok, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Én vagyok itt, 22.10 Szellemekkel suttogó (amer.), 23.00
Odaát (amer.), 23.45 Az A38
Hajó színpadán, 0.45 Alpesi
nyomozók (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.45
Jamie egyszerű kajái, 13.20
Család-barát, 14.25 vad vidékek, 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10 Rex
felügyelő (osztrák), 17.05
Anya, az állatorvos (német), 18.00 Híradó, 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Alpesi őrjárat (olasz),
20.35 Mattoni (cseh), 21.40
Pietro szigete (olasz), 22.30
Szabadság tér

Duna World

11.45 Szerelem a ládában
(magyar), 13.00 Híradó,
13.20
Horvát
krónika,
14.20 Balatoni nyár, 16.15
Család-barát, 17.20 Ízőrzők, 17.55 Másfélmillió lépés Magyarországon, 18.25
Itthon vagy!, 19.00 Magyar
válogatott, 20.00 Budavári
Palotakoncert, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35
Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.20 Profik, 14.10 Folklorika, 14.35 Hegyi doktor (német), 16.25 Madagaszkár,
16.55 Brown atya (angol),
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.35 Hondo (amer.), 22.00
Éjféli napfény (francia),
22.55 Hegyi doktor (német),
23.40 Nash Bridges (amer.)

9.55 Lépéséről lépésre,
12.15 A mentalista (amer.),
14.05 Mon k (amer.), 15.05
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi titkok, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Az inter net fogságában (amer.), 22.35 Gyilkos
elmék (aemr.), 1.20 A mentalista (amer.)

9.20 Tárgyalóterem, 10.20
Rendőrök akcióban, 11.20
Vadlovak, 13.50 Tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik,
17.00 Hírek, 18.00 Védelmezők, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.20
Heti hetes,

10.20 Rendőrök akcióban,
11.20 Vadlovak, 13.50 Tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik, 17.20 IQ Taxi, 18.00 Védelmezők, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 A segélyhívó
(amer.), 22.35 Redbad (amer.),
2.15 Vadlovak

JOJ TV

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.20 Szulejmán (török), 14.40 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.45 A szeretet útján (török), 16.50 Megtörve, 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
20.10 Barátok közt, 20.45
Oltári csajok (magyar),
21.45 A mi kis falunk (magyar), 22.45 Showder Klub

RTL II

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

M2

11.25 Frakk, a macskák
réme, 12.00 Na végre, itt
a nyár!, 13.25 Mamamackók, 13.40 Kelj fel, Marci!,
14.45 Lülü, a teknőc, 17.25
Cili seriff és a vadnyugat, 18.10 Szófia hercegnő,
19.50 Traktor Tom, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05 Kiberma, 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 23.25
Kulisszák mögött, 0.20 Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv

12.45 Jamie egyszer ű kajái, 13.20 Család-barát,
14.25 Vad vidékek, 15.15
Végtelen szerelem (török), 16.10 Rex felügyelő (olasz), 17.05 Anya, az
állator vos (német), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Alpesi őrjárat (olasz), 20.30
Vásott
szülők
(amer.),
22.35 Egészséges erotika
(magyar)

JOJ TV

10.20 Rendőrök akcióban,
11.20 Vadlovak, 13.50 A
tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik, 17.20 IQ taxi,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Fekete özvegyek
(cseh), 22.00 Maffiózók
(amer.), 0.20 Hawaii 5.0
(amer.)

M1

PÉNTEK

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár a
bazár!, 20.45 A legbátrabb
páros, 0.20 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.50 Egy rém
új feleség (amer.), 12.20
Szulejmán (török), 14.40
Tenger parti gyilkosságok
(amer.), 15.45 A szeretet
útján (török), 16.50 Megtörve (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 20.10
Barátok közt, 20.45 Oltári
csajok (magyar), 21.45 Isten belájkolt (amer.), 22.40
Isten belájkolt! (amer.)

RTL II

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

M2

11.15 Frakk, a macskák réme,
12.25 Samy és barátai, 14.00
Tündéri kersztszülők (amer.),
15.25 Brümmögők, 17.25 Dr.
Plüssi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Petőfi Pódium, 21.25
Én vagyok itt, 22.40 Odaát
(amer.), 23.25 Akvárium, 0.25
Alpesi nyomozók (olasz)

Duna tv

Duna World

12.50 Kulináris kalandozások,
13.20 Család-barát, 14.25 Szabadság, 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10 Rex felügyelő (osztrák), 17.05 Anya, az
állatorvos (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Alpesi őrjárat (olasz), 20.30
A bűnbak (angol), 22.20 Egy
kapcsolat vége (amer.-angol),
0.00 Balatoni nyár

Pozsony 1

11.35 Kisfiúk és nagyfiúk
(magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.20 Balatoni nyár,
16.15 Család-barát, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Másfélmillió lépés Magyarországon,
19.00 Magyar válogatott,
20.00 Önök kérték, 21.35
Munkaügyek
(magyar),
22.35 Ég, föld, férfi, nő

11.20 A kertész kutyája
(magyar), 13.50 Alpok-Duna-Adria, 14.20 Balatoni
nyár, 16.15 Család-barát,
17.20 Ízőrzők, 17.50 Másfélmillió lépés Magyarországon, 18.15 Kézilabda
közvetítés, 22.30 Munkaügyek (magyar), 23.00 Ég,
föld, férfi, nő, 0.25 Mindenki akadémiája

Markíza tv

12.10 A mentalista (amer.),
14.05 Monk (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Rex (szlovák), 22.35 Duso
felügyelő (szlovák), 23.55
Az Isten háta mögött (szlovák), 1.00 Gyilkos elmék
(amer.)

JOJ TV

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Marimar (mexikói), 16.45
Madárka (török), 18.00 Tények, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A legbátrabb páros,
23.55 Propaganda

11.50 Tör pék, 13.15 A vad
Yellowstone, 14.15 Kerékpározás, 18.15 Apuka nem
tetszik nekem, 18.30 Esti
mese, 19.50 Híradó, 20.10
Villanyszámla, 21.10 A
kiskatona (francia), 22.35
Rendőrség, 22.50 Talkshow

9.45 Lépésről lépésre, 12.05
A mentalista (amer.), 14.00
Monk (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Anyós, 22.45 Családi történetek, 23.40 Gyilkos elmék
(amer.), 0.35 A mentalista
(amer.)

Markíza tv

TV2

Pozsony 2

12.35 A kijózanító állomás
(szlovák), 14.15 Tour de
France, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.00 A dicsőség ösvényei (amer.), 22.30
Pohoda fesztivál, 23.10
Talkshow

Markíza tv

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

12.20 P rof i k , 14.05 Fol klór, 14.35 Heg y i dok tor
(német), 16.25 Ma d aga szk á r, 16.55 Brow n at ya
(a ngol), 17.45 A pá rbaj,
18.20 Ö ten öt ellen , 19.0 0
H í r a dó, 20.30 Med iciek (ola sz-f r a ncia), 21.25
Vi k tór ia k i r ály nő (a ngol),
23.0 0 Heg y i dok tor (né met), 23.50 P rof i k

12.25 Kerékpártúra, 13.10
Álmok a jövőről, 14.15 Tour
de France, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.05 Áttörés,
21.50 Úton (olasz), 23.40
Talkshow

12.25 Kerékpártúrák, 13.45
Szórakoztató műsor, 14.15
Kerékpárverseny,
18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10
Dokumentumfilm,
21.00 Suttogások és sikolyok (svéd), 22.35 Az élősködő (szlovák)

CSÜTÖRTÖK
M1

Pozsony 2

Markíza tv

12.05 A mentalista (amer.),
14.00 Monk (amer.), 14.55
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi
történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Feleségcsere, 23.15
Rex (szlovák), 1.20 Gyilkos
elmék (amer.)

JOJ TV

10.20 Rendőrök akcióban,
11.20 Vadlovak, 13.50
Tárgyalóterem,
15.20
Csillag születik, 17.00
Híradó, 17.20 IQ taxi,
18.00 Védelmezők, 19.00
K r i m i,
19.30
H í r a dó,
20.35 Elő az igazsággal,
23.30 Inkognitó

Duna World

Pozsony 1

12.20 P rof i k , 13.30 Menjü n k a ke r tbe!, 14.35 He g y i dok tor (német), 16.25
ut a zá s a v ilágba n , 16.50
Brow n at ya (a ngol), 19.0 0
H í r a dó, 20.30 A pop le gend ái, 22.25 Ja mes Bond
(a me r.), 0.25 Heg y i doktor (német)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.05
villanyszámla, 14.15 Tour
de France, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilmek, 21.25 Baracksziget
(szlovák), 23.10 Játék a szerelemben

Markíza tv

12.10 Mentalista (amer.), 14.00
Monk (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Nap, széna eper
(cseh), 21.55 Az örökség (cseh)

JOJ TV

10.20 Rendőrök akcióban,
11.20 Vadlovak, 13.50 Tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik,
17.20 IQ taxi, 18.00 Védelmezők, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Szlovákia nem
ítélkezik, 21.30 Minden, amit
szeretek, 23.40 Magasfeszültség (amer.)
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Növényvédelem

Nőcsábász kalóz

Július a kertjeinkben

Júliusban, a nyár derekán már
inkább a leszedhető friss zöldségek, gyümölcsök mennyisége
a több, mint az ültetnivaló mag
vagy palánta.
A leszedett növények megüresedett helyeire még mindig kikerülhetnek:
július közepéig a káposztafélék
(fejes- és kelkáposzta, karalábé,
karfiol, brokkoli, bimbós kel)
palántái, és még később is a másodvetemények: az uborka, spárgatök, bab, cékla, kukorica és a
retek megfelelő fajtái, valamint a
rebarbara, saláta, kapor.
A levelek elszáradása után betakarítható a vöröshagyma, fokhagyma, elkezdődik vagy már
éppen tart a tökfélék, zeller,
korai káposztafélék (karalábé,
fodroskel, fejes káposzta stb.),
padlizsán, paprika, paradicsom,
mángold, sárgarépa, uborka és
zöldbab szezonja.
Tavasz-nyár eleje óta még mindig szedhetők a spenót, sóska,
metélőhagyma, kapor, saláták,
retek, újhagyma, petrezselyem és
a borsó aktuálisan érő fajtái.
Nem csak a veteményesből kerülnek ilyenkor termények az
asztalra. Még érik néhány késői
meggyfajta, a faeper és a málna,
ezeket felváltja a kajszibarack, a
füge, a nyári alma.
Az évelő fűszernövényekről is
sokat szedhetünk ebben a jó időben, például ilyenkor ideális egy
jó mentaszörp elkészítése, vagy
szedhetünk a konyhai fűszerek
zsengébb hajtásaiból (majoránna,
oregánó, kakukkfű, rozmaring,
borsfű, citromfű), és fellógatva megszárítjuk őket. A frissen
legfinomabb bazsalikom és az
utánozhatatlan kapor is eléggé
megnőtt a nagyobb volumenű
szedésre.
Bár növényeink élvezik a meleget és a napsütést, sajnos más

élőlények is jól érzik magukat.
A gyomok egyik napról a másikra könnyen elburjánzanak a kitisztított ágyáson, és a melegben
fokozottan figyelni kell a vízellátásra és a talaj vízmegtartására.
Legjobb, ha takarjuk a talajt valamilyen száraz növényi résszel,
így egy nap múlva is nedves marad, és ha elég vastagon takarjuk,
a gyomok sem tudnak átnőni
rajta.
Figyeljünk, nem telepednek-e
meg gombák vagy nem rejtőznek-e rovarok a növényeken!
A szőlő védelmét folytatni kell
a lisztharmat és a peronoszpóra
ellen, az előző hónapban leírtak
szerint. A peronoszpóra ellen már
alkalmazhatjuk a réztartalmú
szereket: Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 50, Cuproxat SC. Július második felétől a
szőlőmoly második generációja
ellen ajánlatos a védekezés, mivel a fertőzött fürtök gyorsan elkezdenek rothadni.
A korai csemegeszőlőt a szürke
rothadás ellen védjük; itt nagyon
fontos figyelni az egészségügyi
várakozási időre: Cantus – 35 nap; Prolectus
– 14 nap; Teldor 500
SC – 14 nap; Zato 50
WG – 35 nap. A meleg,
szárazabb időjárás a
lisztharmatnak kedvez,
gyakran megtámadja a
petrezselymet, tökféléket, sok dísznövényt,
virágot, bokrot. Ellene ajánlott
vegyszerek a kéntartalmú Kumulus WG és a Thiovit Jet. Perzselő
hatásuk miatt csak kora reggel
vagy a késő esti órákban szabad
használni őket, amikor a hőmérséklet 25 fok alatt van.
Az érő gyümölcsök gyors rothadását a gyümölcsmonília okozza. Főleg a bőrszövet sérülésein
keresztül kerül a gyümölcsbe. A

gyümölcsmolyok második generációja ellen ezért is fontos a
védekezés. A szilvamoly ellen a
hónap elejétől, az őszibarackot
támadó keleti gyümölcsmoly
és az almamoly ellen a hónap
közepétől permetezzünk. Kiskereskedelmi csomagolásban gyümölcsmolyok ellen a következő
vegyszerek kaphatók: Bulldock
25 EC (almatermésűek), Decis
Protech (almatermésűek, őszibarack, szilva, szőlő), Dimilin 48
SC (almatermésűek), Dursban
480 EC (szőlő), Integro (almatermésűek, szőlő), Karate Zeon 5
SC (almatermésűek, őszibarack,
szőlő), Mavrik 2 F (almatermésűek, szőlő), Mospilan 20 SP (alma,
szilva), Reldan 22 (almatermésűek), Spintor (almatermésűek,
szőlő), Steward (almatermésűek,
szőlő). Kerüljük a sűrű ültetést, a
hónap végéig végezzük el a szőlő
zöldmetszését (vagyis távolítsuk
el a túl sűrű és felesleges, nem
termő hajtásokat), kacsoljuk és
kötözzük fel a paradicsomot,
sőt akár az uborkát is. Ha valami betegséget észlelünk, időben

védekezzünk ellene valamilyen
biológiai vagy helyben megoldható módszerrel, de mindig legfontosabb a megelőzés!
Nem kell feltétlen bonyolítani a
dolgot, sokszor a legegyszerűbb
dolgokat elég megtenni, hogy a
növény egészséges legyen (pl.
felkötözés, termésritkítás, talajtakarás, talaj lazítás, megfelelő
öntözés és hely).
–pszv–

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

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

humor-csokor
A fiatal tanítónő a matematika fortélyaira
igyekszik rávezetni az első osztályosokat.
– Ha van három banánod, és a testvéred
megeszik belőle kettőt, mi lesz a végeredmény? – kérdezi Pistikétől.
– Nagy verekedés...
Lány és fiú ismerkednek:
Fiú:
– Mi a foglalkozásod?
Lány:
– Az EDS Hungary EMEA North-Central HUB
Központjában az ABN AMRO Team-hez tartozó Workplace Services – Service Deskjén vagyok Chat Support Agent. És neked?
– Ács.
Eladó Gútától 1 km-re 3 szobáscsaládi ház
23,5 áras telekkel. Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0907 283 324

Hajnalban tántorog a részeg hazafelé, és
közben egyfolytában motyogja:
– Jaj, csak a kígyó nevét ki ne mondjam... jaj, csak ki ne mondjam a kígyó
nevét...
Eléáll a rendőr és kérdi:
– Miért nem mondhatja ki a kígyó nevét?
– Csak a kígyó nevét ki ne mondjam,
csak a … – motyog tovább a részeg.
– Miért, mi a kígyó neve? – kérdezi a
– Már a mosolyából látom, hogy fogunk rendőr.
– Booaaaaa...
mi még találkozni.

– Azt hiszi, maga olyan ellenállhatat- – Miért nézegeted a házasságkötési emléklan?
lapot?
– Nem, fogorvos vagyok.
– Keresem rajta, hogy mikor jár le...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Egy jónak tűnő ötlet hibának bizonyult, így most kénytelen valami újat kitalálni, de ne
aggódjon, nincs messze a megoldástól. Tévedni emberi dolog,
különösen ha ilyen hamar helyrehozza a hibát. Fordítson több
időt ezen a héten az igazán fontos dolgokra, állítson össze feladatairól egy fontossági sorrendet.
HALAK (február 21. – március 20.) A sikerhez elengedhetetlen a megalapozott tudás és a kemény munka. Gyürkőzzön neki
feladatainak, fektesse beléjük a szükséges energiát és meglátja
majd, mennyire sajátjának érzi az eredményeket. Szüksége van
most arra az érzésre, hogy büszke lehet önmagára.
KOS (március 21. – április 20.) Vannak súrlódások munkahelyén
ön és felettesei vagy ön és munkatársai között, de ezek miatt nem
kell aggódnia. Az persze sokat javítana a helyzeten, ha nagyobb
lelkesedést mutatna és megpróbálna pontosabban dolgozni, igyekezetét kevezően fogadnák.
BIKA (április 21. – május 20.) Teste valahogy nincs most formában. Kicsit mindig fáradtnak érzi magát, bármikor, bármilyen
hosszan képes lenne aludni. Kímélje magát egy ideig és keressen
olyan mozgásformákat, amelyek intenzitásuk mellett egyfajta
monoton nyugalmat is adnak, mint pl. az úszás.

– Mi a különbség az alkoholista és a teve
között?
– A teve 14 napig tud dolgozni, anélkül
hogy inna. Az alkoholista 14 napig tud
inni, anélkül, hogy dolgozna.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Végre minden terv szerint halad,
amit lássuk be, meg is érdemelt. Ne aggódjon, ez nem vihar előtti
csend, hanem kemény munkájának eredménye és annak a rengeteg
energiának és odafigyelésnek, amit az utóbbi időben párkapcsolatára fordított. Elégedett lehet, elérte, amit szeretett volna!
RÁK (június 22. – július 22.) Nem csak gyengének érzi magát,
de egyre több helyzetben kiderül, hogy valóban kevesebbre
képes, mint általában. Tudatosan erősítse ellenálló képességét,
kerüljön minden olyan ételt, helyzetet, körülményt, ami káros
lehet egészségére vagy akár kedélyállapotára. Spóroljon kicsit
energiájával!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nyugodtnak érzi magát ezen a héten és visszahúzódóbb a szokásosnál. Nem képes
most annyira ráhangolódni mások érzelmi állapotára mint máskor, ami megzavarhatja mindazokat, akik azért keresik a társaságát, hogy feltöltődjenek az ön energiájából.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Gondolja végig az elmúlt
hónapokat és vonja le a tanulságot. Ha úgy gondolja, hogy nem
kifizetődő ez a fajta kemény munka és teljes odaadás, ne vállalja
el a következő ilyen megbízást. Megcélzott eredményeit lassan is
elérheti és így egészségét is kímélhetné valamelyest.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Valaki megpróbál
kicsikarni önből valamit, amit ön nem szeretne megadni vagy
megtenni neki. Legyen résen, mert a mostani játszmájuk nagyban meghatározza kapcsolatuk további alakulását. Ha most nem
áll ki saját érdekei mellett, később is mindig ilyen módszerekkel
találkozik majd.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha valaki megbántva
érzi magát és ezt el is mondja önnek, hallgassa meg mondandóját
és ne gondolja azt, hogy úgyis tudja, mit akar mondani a másik.
Épp az ilyen hozzáállás teszi lehetetlenné, hogy észrevegye a
kettőjük közötti finom különbségeket.
NYILAS (november 23. – december 21.) A nehéz helyzetek vagy
feladatok csak még ösztönzőbben hatnak önre. Igyekezzen a párkapcsolatában felmerülő gondokat is ilyen kihívásnak tekinteni,
akkor nem vész bele saját érzéseibe, és könnyebben megtalálja a
probléma megoldását. Mutassa ki, mennyire szereti párját!
BAK (december 22. – január 20.) Az apróbb, kevésbé jelentősnek tűnő gondokat előszeretettel söpri szőnyeg alá, mert nem
akarja tönkretenni vele a kellemes estét vagy párja jó hangulatát.
Sajnos ezek tisztázására soha nincs „megfelelő” alkalom. Tisztázzon mindent azonnal, különben csak gyűlnek a félreértések.
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:

• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386
Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty
– energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264815

email: pvendegh@gmail. com
BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás
* Tel.: 0948 622 051 *

S
Z
U
D
O
K
U

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570
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KAJAK – KENU

LABDARÚGÁS

Bronzérem a minszki játékokról

Botek Ádám a minszki játékokon a K2-es összeállításban Gelle Patrik társaként, pár tized
másodperccel lecsúsztak az éremről. Mindez nem keserítette el őket, hiszen az 500 méteres
futamon a két komáromi kajakozóval, Vlček Erikkel és Botek Ádámmal felálló szlovák kajaknégyes a 2019-es Európai Játékokon, Minszkben bronzérmet szerzett.
Nehéz körülmények között, erős szélben száll- lóval, Vlček Erikkel és Botek Ádámmal állt
tak vízre a K4-es csapatok a 2019-es minszki rajthoz. A döntőt végül az oroszok nyerték,
Európai Játékok 500 méteres döntőjén. A szlo- 1:32,376-es idővel, őket követték a németek
vák válogatott csapat Baláž Samuellel, Zalka 0,165 mp-es lemaradással. A szlovák csapat
Csabával, valamint a két komáromi sporto- mögött Portugália sportolói értek célba.

Csilizközben is aratott a komáromi vizesek csapata

Június 22-én és 23-án a csilizközi Laguna tavon rendezték meg a 15. Samaria CUP versenyét,
amely egyben Gális Vladimir emlékversenye is volt. A 200 és 2000 m-es távon valamennyi korosztály, a 9 évesektől a szeniorokig vízre szálltak és a komáromiakat 66 versenyző képviselte.
Egyéni eredmények:
K2 13-14 éves fiúk: 1. Tóth Ľu- dovít, 2. Farkaš Tomáš, 3.
Szombati futamok:
dovít – Dominik Doktorík, 2. Doktorík Dominik, …7. Zr200 m-es táv:
Farkaš Tomáš – Kováč Dávid nek Jakub * K1 13 éves fiúk:
K1 10 éves lányok: 1. Mar- … 4. Grolmus Lukáš – Nagy 1. Grolmus Lukáš, …3. Nagy
kovičová Diana, …4. Vámos Dominik * K1 veteránnok: 1. Dominik, 4. Márk Ikréni, …6.
Panna * K1 10 éves lányok: Zirkelbach Gabriel * K1 ve- Podleiszek Dávid, …22. Zau…3. Kertészová Réka * K1 10 terán nők: …3. Doktoríková ko Viktor * K1 13 éves lányok:
éves fiúk: … 4. Dávid Hodek Anna * C1 kadétlányok: …5. 1. Tóthová Tamara * C1 14
* K1 10 éves fiúk: …3. Nagy Jelínková Aneta * K1 junio- éves fiúk: …2. MolnárAttila
Oliver, …5. Dufek Nikolas * rok: …3. Ujvári Marko * C1 * K1 12 éves fiúk: …2. MarK1 10 éves fiúk: …5. Horváth kadétok: 1. Ott Jakab, … 5. sal Máté, …4. Bugár Marek,
Tamás * K1 11 éves lányok: Léránt Lucas * K1 kadétlányok: 5. Téglás Mário, …17. Lukáč
…2. Zrneková Michaela, …5. …3. Bugár Réka, 4. Koczkás Peter Teo * K1 12 éves lányok:
Demáčeková Lucia * C1 14 Eszter * C1 juniorlányok: …3. …4. Szencziová Natália * K1
éves fiúk: …2. MolnárAttila * Ikréniová Viktória * K2 vete- 11 éves fiúk: …6. Tóth Michal,
K1 13 éves lányok: …3. Tótho- ránok: 1. Zirkelbach Gabriel …10. Hozlinger Daniel Mivá Tamara * K1 14 éves fiúk: 1. – Blažek Martin (UKB), …3. chael, …14. Demáček SamuTóth Ľudovít, …4. Farkaš To- Győri Tibor – Ódor Ladislav el, …22. Buga Nathan, …28.
máš, 5. Doktorík Dominik * K1 * K2 kadétlányok: 1. Bugár Švec Bálint * K1 10 éves fiúk:
13 éves fiúk: 1. Grolmus Lukáš, Réka – Sidová Bianka (ŠAM), …5. Hodek Dávid, …8. Hor…3. Podleiszek Dávid, 4. Ikré- 2. Koczkás Eszter – Pecsuková váth Tamás, 9. Nagy Oliver *
ni Márk, 5. Nagy Dominik * K1 Katarína (UKB) * C1 juniorok: K1 10 éves lányok: 1. Marko9 éves fiúk: 1. Ódor Alex * K1 …2. Léránt Peter Christopher vičová Diana, …3. Kertészová
9 éves fiúk: …3. Győri Dávid, * C2 kadétok: 1. Léránt Lucas Réka, …6. Vámos Panna * K1
4. Hovorka Márk * K1 9 éves – Ott Jakab * C1 férfiak: …2. 9 éves fiúk: 1. Ódor Alex, …4.
fiúk: …2. Buga Ilan * K1 12 Banai Tóth István * K2 junio- Buga Ilan, …6. Dávid Győri *
éves fiúk: …2. Marsal Máté,... rok: 1. Ujvári Marko – Hvojník C1 14 éves lányok: …2. Mol5. Téglás Mário, 6. Bugár Ma- Martin (NOV), …5. Meszlényi nár Anikó.
rek * K1 12 éves lányok: …5. Márk – Iliaš Martin (NOV).
A csapatversenyben az első
Szencziová Natália * K2 13-14
Vasárnapi futamok:
helyet (természetesen) a koéves lányok: …3. Tóthová Ta- 2000 m-es táv:
máromi klub tagjai érdemelmara – Tylková Hanka (ŠGT) * K1 14 éves fiúk: 1. Tóth Ľu- ték ki.

WESTERN-LOVAGLÁS CSELGÁNCS
Tallóson rendezték meg a western-lovasok kupájáért folytatott harc következő állomását. A megmérettetésen ezúttal két
unokatestvér, Carla Scholtzová és Buga Lara Bea szenzációs
idővel tarolt a mezőnyben.
Egyéni eredmények:
Bobek Ladislav (Amoeba
Junior szlalom: …2. Scholt- Chick) * Junior hordókerüzová Carla (Cam Smart Chic) lés: 1. Scholtzová Carla (Cam
* Szlalom nyílt verseny: …3. Smart Chic Ella), 2. Buga
Lara Bea (Colonel Cody Jess),
…5. Bitterová Tami (Berry) *
Profi hordókerülés: 1. Bobek
Ladislav (Amoeba Chick –
Naszvad).
A következő futamra
július 13-án,
Tardoskedden kerül sor.

G4 Global
Grappling Siófok

A gútai Román Sándor egy kis
nyári szünetet tart, de őszre
még keményebb formát szeretne elérni. Az idénybúcsúztatásaként Siófokon még tatamira
lépett, ahonnan értékes helyezésekkel tért hata. A Gi 71 kgos súlycsoportban aranyérmes
lett, majd a Nogi 71 kg-os súlycsoportban is a dobogó felső
fokára állhatott. Tíz kilogrammal nagyobb súlycsoportban is
szőnyegre állt, ahol a nyílt bajnokság ezüstérmese lett.

Női
labdarúgás
Női csapatunk a 2018/2019-es
szezonnal kezdte meg szereplését a női II. ligában. Újonc
csapatunk a bajnokságban jól
szerepelt, hiszen az 5. helyen
végeztünk. 21 mérkőzésből
tízszer győztünk és tizenegyszer kikaptunk, a gólarányunk
58:50 lett. A bajnokságot 18as kerettel kezdtük és folyamatosan erősítettük a játékosállományt, így végül húsz
játékossal számolhattak edzőink. Sajnos nem kerültek el
minket sérülések, így pár meghatározó játékosunk gyakran
kiesett a csapatból. Két játékosunk főiskolai tanulmányai
megkezdésével abbahagyta
a játékot. A klub vezetősége
a téli pihenő után edzőtábort
biztosított a lányok számára,
ami sokat lendített teljesítményükön. A női csapatunkban
nagyon sok fiatal játékos van
akik még nem töltötték be a
18. évüket. A csapat legjobb
góllövője Pauer Tünde lett,
aki 28 gólt szerzett.
Hajabács Gábor

FC VION Aranyosmarót – KFC Komárom 3:2 (1:0)

Az első játékrészben még kiegyensúlyozott játék
folyt a pályán, több veszélyes támadást is indított a vendégcsapat, ám gólt nem tudtak lőni. A
második félidőben büntetőből növelte előnyét
az aranyosmaróti csapat, majd három perccel
később ismét a komáromi kapuban kötött ki a labda. A komáromiak első gólja a találkozó 76. percében született Šimko
révén, majd a hazaiak ellen ítélt büntetőt a játékvezető, amelyet a 82. percben Mészáros értékesített.

Virágcsokor helyett

A napokban ünnepelte 70. születésnapját a KFC egyik legendája,
id. Nagy Jenő, vagy ahogyan barátai hívják, Jenci bá. A II. lakótelepi grundokról került a Spartak kölyökcsapatába, ahonnan gyors
út vezetett az ifik közé, kiharcolták az I. ligát. Egy időre a ZVL
Zsolna csapatába igazolt, majd felnőttként visszatérve része lett a csapatnak,
mely először a divízióba harcolta ki a
feljutást, majd a szlovák nemzeti ligába. Sokan azért jártak meccsre, hogy
lássák Jenci bá’ „táncát”. A foci szellemisége az egész családot átjárja, hiszen
felesége, Marika tagja volt a Júlia Komárom csapatának, fia ifj. Jenci szintén
évekig rúgta a bőrt, most unokái viszik
tovább a stafétát a KFC korosztályos
csapataiban. Labdarúgó pályafutása
befejezése után a KFC-n kívül több
járásbeli csapatnál is edzősködött (pl.
Karván és Perbetén), jelenleg fiával
irányítja a KFC kis focipalántáit és a női csapatot. A KFC nagy
családja nevében kívánunk sok erőt, egészséget és kitartást.
Isten éltessen Jenci bá’!

AT L É T I K A
11. Kék Duna Futás Dunamocson
Csak hárman hiányoztak a startvonalnál állók közül, s akkor kétszáz fős lett volna annak
a csapatnak a létszáma, amely a dunamnocsi XI. Kék Duna-futóversenyen a rekkenő hőség
ellenére elrajtolt a 15 km-es távon. A jótékonysági futóversenyt a jó szervezés és kellő körültekintés jellemezte.
– Aminek nagyon örülök, az, lyoztam, hogy a Kék Duna Futás a versenyen nincsenek nevezési
hogy nagyon sok dunamocsi egyben a sport és a barátság nap- díjak, csak minden egyes futógyerek is kijött mozogni, ezzel ja – mondta Kele Géza, a mara- nak ajándékok. Azt már mondais bizonyítva, hogy a hazai is- toni futás „nagykövete”, aki azt nom sem kell, hogy a dunamocsi
kola diákjai a sport területén a is elmondta, hogy egyre több tá- önkormányzat jóvoltából, az iskörnyéken a legéletképesebbek. mogatója van ennek az esemény- kola konyha segítségével nagyon
A megnyitón most is hangsú- nek. – Ennek köszönhetően ezen ízletes ebédet is kapott minden
futó – mondta Kele Géza. Mindenki kapott valamit az ilyenkor
szokásos futómezek mellé, ki
bort, ki vacsorát, az apróságok
kézműves érmeket.
Ez valóban jótékonysági futás
volt, s nem arról szólt, hogy a
nevezési díjakból kell hangtechnikát, fénytechnikát, alkalmi
zenekart, vagy akár DJ-t fizetni.
Dunamocson mindenki ingyen
és örömmel segítette a futás
előkészítését, és szervezésből,
önfeláldozásból jelesre vizsgáztak.

Ú S Z Á S

A komáromi Delta úszóklub képviseletében Szászová Miriama kilencszeres országos bajnoki címet szerzett

A tallósi forduló hőse Scholtzová Carla lett, aki a szlalomban több, mint 1 mp-et
„vert” a teljes mezőnyre és
abszolút győztes lett, mögötte
viszont unokatestvére Buga
Lara Bea végzett.

Június utolsó hétvégéjén rendezték meg
Kassán az idősebb diákok úszóbajnokságát, amelyről természetesen nem hiányozhattak a komáromi Delta-klub versenyzői sem. Knihár Michal mesteredző
vezetésével a Szászová testvérek képviselték a klubot és Komáromot.
A legjobban „elfoglalt” úszó Szászová Miriama volt, aki a 13 egyéni szám
közül kilencben állt startkőre. Először
pénteken mutatkozott be a 400 m-es
szabadúszás kategóriájában, amelyet
4:49,33-es idővel megnyert. Ez volt a
komáromiak első aranyérme. Ezt követően a 200 m-es vegyesúszásban, illetve a 100 m-es hátúszásban is rajtolt,
s mindkét versenyszámban elsőként ért
célba.
Jól indult tehát a bajnokság, hiszen az
első versenynapon már három aranyérmet gyűjtött be a komáromi csapat.
A szombati versenynapon is sorozatban születtek a kiváló eredmények.
Először a 100 m-es szabadúszás mezőnyében rajtolt és 1:02,74-es idővel magabiztosan nyert. Délután már sokkal
megterhelőbb volt a program. Először
a 200 m-es szabadúszásban rajtolt, ezt
2:14,97-es idővel nyerte meg úgy csak
századmásodpercekkel maradt el saját

rekordjától. A 400 m-es vegyesúszásban az ország legjobb úszóreménységei
startoltak, s közöttük Miriama szenzációsan felépített taktikával elsőként ért
célba úgy, hogy 5:29,07-új egyéni csúcsot is beállított. A 200 m-es hátúszás
is a komáromi kislány győzelmét hozta,
aki számára a 2:30,28-as idő egyben
egyéni csúcsdöntést is jelentett, nem

szólva arról, hogy ezzel a teljesítményével a hetedik aranyérmet és bajnoki
címet „zsebelte be”.
Szombaton is jó formában volt Miria-

ma, hiszen az 50 m-es szabadúszásban
ugyan ráhajtottak versenyzőtársai, ám
rajt-cél győzelmet aratva ismét megdöntötte eddigi egyéni csúcsát. Ezt
követően, a 800 m-es szabadúszásban
minden igyekezete ellenére csak másodikként ért célba 9:53,86-os idővel.
Mindent egybevetve, Miriama az idősebb diákok korcsoportjában 9 bajnoki
címet szerzett és korosztálya addigi legtöbb érmével dicsekedhet.
Testvére, Ema valamennyi versenytávon a
szabadúszás kategóriájában rajtolt. Érdekes,
hogy
korcsoportjában
szinte valamennyi versenyzőnek azonos adottsága van, előnyhöz csak
azok jutnak, akik jól
használják ki a rajt lehetőségeit.
Ema a legjobb eredményét a 800 m-es szabadúszásban érte el, ahol a
középmezőnyben, a 13. helyen végzett.
Hasonló volt a helyzet a 400 m-es távon
is, ahol 14. lett. A rövidtávú versenyágakban sincs miért szégyenkeznie,

hiszen a tapasztaltabb úszók között is a
középmezőnyben tudott elhelyezkedni.
A fiatal komáromi versenyző az utóbbi
két év folyamán nagyot nőtt, s ez fizikai
megpróbáltatásokat jelentett számára.
Túljutott a korára jellemző változásokon és egyre igéretesebb eredményeket
ér el a medencékben.
Knihár Michal mesteredző azonban
mást is elárult: – Az idősebb diákok országos bajnokságának eredményességét
nagyban gátolta az uszoda vize. Annak
minősége sok kívánni valót hagyott
maga után, nem szólva a túlklórozásról,
amire valamennyi úszó panaszkodott.
Ezt igazolja az is, hogy kevés egyéni
rekord született és a pályacsúcsot sem
sikerült megdönteni.
A komáromi Delta-klub az utóbbi években sorozatban „gyártja” az érmeket.
Az elmúlt három év alatt a klub vitrinjeibe 49 szlovák bajnoki érem került.
Természetesen szeretnék gyűjteményüket bővíteni, ám ehhez azonban az kell,
hogy biztosítva legyen számukra a kellő
vizes és száraz felkészülési lehetőség.
A klub úszói most a besztercebányai
EYOF 2021 elnevezésű nemzetközi
úszóversenyre készülnek. Edzőjüknek
és a csapatnak sok sikert kívánunk!

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

július 6-án
július 7-én
július 8-án
július 9-én
július 10-én
július 11-én
július 12-én

Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a csúzi Kanyicska Ákos és a komáromi Kinczerová Renáta, a nemesócsai Ivan František
és Veszprémi Ildikó
Gútán: a gútai Őszi Zsolt és Borsó Mónika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kamocsai Pivoda
Dávid, a komáromi Horváth Martin, Ferenczi
Noé, Árgyusi Áron, Óváry Peter, Szűcsová
Jázmin Camilla, Csontosová Ella, Mihály Márk
és Farkasová Michaela, a nagyharcsási Brand Alex,
a berencsi Bartakovičová Ela, a hetényi Tóth Bella,
a perbetei Uzsáková Viktória, az érsekújvári Chlaboňová Lucia, a nagyölvedi Kormos Boglárka, az andódi Dobos Tomáš, a gútai Sztojková Anasztázia, a
marcelházai Galbavá Leila, bellegszencsei Poláková
Viktória, a kürti Ádámka Ákos, valamint a kéméndi
Ferencová Beáta Liliana.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Bagin Štefan (84 éves), Michell Ferenc
(74 éves), Esek Rozália, szül. Horváth (75 éves), a
gútai Marosi Júlia (84 éves), Molnár Júlia (92 éves),
a vágfüzesi Tóth Štefan (82 éves), a megyercsi Stanková Jozefa (82 éves), a nemesócsai Szabóová Anna
(82 éves), valamint a zsemlékesi Pavle Iván (80 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS
Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet.
Fájó szívvel emlékeztünk július 2-án

Markó Imrére
(Komárom)

halálának 17. évfordulóján.
Emlékét örökké őrzi
családja és unokái.

Nemzetközi fuvarozásra
s o f ő r ö k e t k e re s ü n k
furgonra 3,5 tonnáig.
Tel.: 0908 555 600

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

Tepsis-mustáros tarja
hagymával és
burgonyával
Hozzávalók / 4 adag:
4 szelet tarja
só
bors
2 tk sertés fűszerkeverék
8 ek mustár
étolaj
80 dkg burgonya
2 fej vöröshagyma
6 gerezd fokhagyma
4 szelet bacon

Elkészítése:
Egy zárható tetejű edénybe tesszük a húst, és minden szeletet
megsózunk, borsozunk, megszórjuk a fűszerkeverékkel, majd
megkenünk mustárral. Ráöntjük az olajat, hogy befedje a húst,
lezárjuk, és hűtőbe tesszük egy napra. A pácolás után egy tepsit
kiolajozunk, belerakjuk a megpucolt és kb. 0,5 cm vastag karikákra vágott krumplit. Megsózzuk, borsozzuk. 180 fokon 20
percig sütjük. Ezután rátesszük a megpucolt és felkarikázott vöröshagymát, majd a bepácolt húsokat. A húsok tetejére rakjuk a
megtisztított, félbevágott fokhagymagerezdeket, majd ráöntjük a
fűszeres olajat, és lefedve, kb. 180 fokon még 30 percig sütjük.
Ekkor levesszük a fóliát, rátesszük a húsra a baconszeleteket, és
fedetlenül még kb. 20 percig sütjük, míg meg nem pirul a hús és
a bacon. Savanyúsággal vagy salátával tálaljuk.

Cseresznyés
kosarak
Hozzávalók:
leveles tészta (6 db-hoz kb.
1 csomag leveles tészta negyede)
1 tojás
1 ek kristálycukor
1 cs vaníliás cukor
1 ek liszt
1 tk vanília aroma
2 dl tej
cseresznye (de ízlés szerint
bármilyen idénygyümölcs)
Elkészítése:
A leveles tésztát vékonyra (kb. fél cm-es vastagságúra) nyújtjuk, majd formázó segítségével (én virág alakút használtam,
de lehet nagyobb pogácsaszaggató is) kivágjuk. A kivágott
tésztadarabokat muffin sütőformába tesszük úgy, hogy kosár
alakot kapjunk, majd megsütjük.
A tojást csomómentesre kikeverjük a cukorral, vanília aromával és a liszttel, majd a tej felét hozzáadjuk, és simára keverjük. Ezután feltesszük melegedni a keveréket folyamatos
kevergetés mellett, és a maradék tej hozzáadásával krémet főzünk belőle. Ha kicsit hígnak bizonyul, egy kis lisztet tegyünk
hozzá, vagy ellenkező esetben, ha túl sűrű, tejet.
Ha kihűlt a tészta és a krém is, akkor megtöltjük a „kosárkákat”, majd cseresznyével díszítjük.
sütési hőfok: 180°C

Podunajské múzeum v Komárne,

ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v
súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o
majetku VÚC v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer prenajať

formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných nebytových priestorov v budove Bašty VI na Okružnej ceste súp.č.
271, Komárno, parc.č. 9264 , celková plocha 427,70 m2.
Minimálna výška nájomného je 14,- €/m2/rok, doba nájmu
najmenej 1 rok alebo na dobu neurčitú. V prípade záujmu
Vaše cenové ponuky doručte do 22. 7. 2019 do 15.00 hod. na
adresu Palatínova 13, 945 05 Komárno v označenej obálke
„NÁJOM”. K cenovej ponuke je potrebné doložiť písomné
vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby v zmysle § 9a
ods. (6) a ods.(7) zák. č. 446/2001 Z.z.
Bližšie informácie: www.muzeumkn.sk, tel. 035/7731476,
e-mail: muzeumkomarno@gmail.com.

Ne feledje:

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

Apliko+

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

Eladó

Búcson elektromos
(villanymotoros)
gabona- és kukoricaőrlő.
Tel.:

0918 782 689

Eladó:

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

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

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

Tel.: 035/7773 084

Ár megegyezés szerint!

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

Tel.: 0904 374 273

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

Tel.: 0907 789 807

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával •
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