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Fontos döntések születtek a megyei 
közgyűlés nyár előtti utolsó ülésén

Egyelőre nincs is tervben
az R8as gyorsforgalmi út
meghosszabbítása Komáromig

Az MKP megyei képviselői szorgalmazták, hogy a Nyitra Megyei Területrendezési Terv 
küszöbön álló módosításánál az R8as északdéli gyorsforgalmi út legyen meghosszab
bítva Nyitrától déli irányban, Érsekújvár érintésével Komáromig. Ezen kívül, a 4 évvel 
ezelőtti törekvéseikhez hasonlóan, a küszöbön álló módosításnál újra beterjesztik majd 
azokat a módosításokat is, amelyek kedvezően érintenék Nyitra megye déli járásainak 
gazdasági fellendítését, a közlekedési infrastruktúra alapos fejlesztését.

A megyei közgyűlésen az 
MKP Nyitra megyei képvi-
selőcsoportja nevében Becse 
Norbert bízta meg a megyei 
hivatal igazgatóját azzal, 
hogy szorgalmazza a megye 
tulajdonában levő ingatla-
nokban működő Komáromi 
Általános Kórház igazgató-
jánál a kisebbségi nyelvekről 
szóló törvény rendelkezé-
seinek korlátlan betartását a 
kórház épületeiben. Vonat-
kozik ez a tájékoztató rend-
szerre, a tájékoztató táblákra, 
feliratokra egyaránt. Hiszen a 
vonatkozó jogszabály értel-
mében az élet, az egészség, 
a biztonság és a vagyon meg-
őrzésére utaló, a veszélyre 
figyelmeztető, anyanyelven 
tájékoztató táblák és feliratok 

kifüggesztése a legfontosabb. 
Az ilyen jellegű szlovák táb-
lák sora található a kórházak-
ban, miközben Komáromot, 
még inkább a város környé-
két többségében magyar ajkú 
emberek lakják. Jó lenne az 
is, ha az új belgyógyászati 
épület portáján mindkét nyel-
vet tudó nővérek dolgozná-
nak.
A megyei önkormányzat az 
új jogszabályok alapján el-
fogadta a települések kez-
detének és végének meg-
jelölését, az új közlekedési 
táblák kifüggesztését a me-
gyei fenntartású, másod- és 
harmadrendű közutak men-
tén, az egész megye területén 
olyan településeken, ahol a 
szlováktól eltérő közösség 

él. Nyitra megyében általá-
ban a magyar ajkú lakosság  
számaránya eléri vagy túl-
szárnyalja a helyi lakosság 
20 százalékát. A fehér színű 
település-megnevezésekről, 
közlekedési táblákról van 
szó, amelyek felváltják a 
régi, kisebb méretű sötétkék 
színű táblákat a települések 
elején és végén, s amelyek 
mérete immár megegyezik 
a szlovák nyelvű telepü-
lés-megnevezéssel. Mindez 
az egyenrangúsítás jelké-
pes kifejezése. Igor Éder, a 
Most-Híd megyei alelnöke, 
továbbá a vegyes lakosságú 
települések, Léva és Udvard 
polgármesterei, megyei kép-
viselőként a javaslatot nem 
szavazták meg.

Ne sanyargassák
az önkormányzatokat!
A pozsonyi kormánykoalíció ha-
marosan eldönti, hogy a szociális 
csomagon belül 2020-tól milyen 
intézkedéseket valósít meg. Az 
MKP egyetért az olyan kormány-
zati szociális intézkedésekkel, 
amelyek megnövelik a családok 
havi bevételeit. Azonban, ha a 
parlament megszavazza a magán-
emberek és magánvállalkozók 
személyi jövedelemadója adózat-
lan sávjának megnövelését, vagy 
lecsökkenti a személyi jövede-
lemadó százalékpontos kulcsát, 
akkor az országos képviselők 
nem az állami költségvetés bevé-
teleit kurtítják meg alaposan, ha-
nem a városok, a falvak és a me-
gyék, vagyis az önkormányzatok 
bevételeit. Kívánatos, hogy a kor-
mány és a parlament az életszín-
vonal megnövelése címén olyan 
intézkedéseket hozzon, amelyek 
az állami költségvetésre lesznek 
hatással. Ne a helyi és a megyei 
önkormányzatok gazdálkodását 
borítsák fel, sorrendben a negye-
dik ilyen jellegű intézkedésükkel!
A másik intézkedés, amely az 
alacsonyabban fekvő déli te-
lepülések bevételeit alaposan 
megrövidítette, a pénzügyi de-
centralizáció modelljébe beikta-
tott tengerszint feletti magasság 
együtthatója befolyásának alapos 
megnövelése volt 2006-ban. Ak-
koriban ez az intézkedés a 267 
méter tengerszint feletti magasság 
alatti településektől évente elvont 
33 millió eurót, továbbítva azt a 
267 méternél magasabban fekvő 
településekre. Ma ez a tőlünk mű-
vileg elvont és az északabbra fek-
vőknek továbbított összeg évente 
74 millió euró. Ennyivel keve-
sebb bevétele van évente a 267 
méternél alacsonyabban fekvő 
településeknek, mert a személyi 
jövedelemadó községek számára 
visszajuttatott hányadát ennyi-
vel rövidítik a tengerszint feletti 
magasság együtthatója címén. Ez 
egyfajta különadóként is felfog-
ható, amellyel a déli településeket 
megsarcolják, majd továbbítják 
az összeget a magasabban fekvő 
települések számára.
Ezzel sem foglalkoztak a par-
lamentben azok, akik elvileg 
elsősorban a déli és a keleti or-
szágrész érdekeit képviselik a 
pozsonyi törvényhozásban. Mit 
szólnak ehhez a polgármesterek 
és megyei képviselő társaik? Ne-
kik ez megfelel? Hangot adtak til-
takozásuknak, nemtetszésüknek?

Farkas Iván
 az MKP gazdaságpolitikai 

alelnöke

Hídjavítás kellő előrelátás nélkül…
Bastrnák Tibor parlamenti képviselő korábban a híd tervezett felújításáról beszélt, sza
vai alapján ez 2020 második felében kezdődhetett volna. Az útkezelő vállalat azonban 
nem várt, már május 11én váratlanul munkálatokba kezdett és a a hídszerkezetre ne
hezedő terhelés enyhítésére 8 centiméter aszfaltréteget maratott fel.

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, a június 27i önkormányzati ülésen Ko
márom város képviselőtestülete olyan rendeletet fogadott el az iskolai étkezések díjszabásával 
kapcsolatosan, amely kettős díjszabást határoz meg az önkormányzati és nem önkormányzati 
iskolai intézményekben tanuló diákoknak. A mostani változat az eddig is érvényes rendeletre 
épült, amelyben ugyancsak eltérő díjszabás volt. Ám az szerény vigasz, hiszen akkor a korábbi 
diszkriminatív határozat folytatására bólintott rá a városatyák nagytiszteletű ülése…
Nagyon gyenge vigasz, hogy 
Keszegh Béla polgármester 
kezdeményezésére a múlt hét 
folyamán létrejött egy találko-
zó Fazekas László református 
püspökkel, Kiss Róbert kano-
nokkal, püspöki helynökkel, 
Madarász Róberttel, a Mariá-
num Iskolaközpont igazgatójá-
val, továbbá Bagin Katalinnal, 
az újonnan átadott Csillag re-
formátus óvoda igazgatónőjé-
vel.
A találkozón az érintettek át-
tekintették az eddig érvényes 
rendeleteket és véleményezték 
a mostani helyzetet. Közös 
szempontnak tekinti minden 
fél, hogy a kapacitás bőví-
tésével komáromi gyerekek 
ebédhez jussanak, amihez az 

önkormányzat jelentős anya-
gi ráfordítással biztosítja az 
anyagi hátteret. Az egyházak 
kérésére ennek a díjszabásnak 
egyformának kell lennie.
A városi hivatal előkészíti ez-
zel összhangban az új általános 
érvényű rendeletet. A felek to-
vábbra is egyeztetéseket foly-
tatnak, hogy a további részlete-
ket tisztázzák. Komárom város 
megfogalmazta azt a kérését, 
hogy lehetőség szerint más 
díjszabások estében is legyen 
érvényes az egyenlő elbírálás, 
amelyeket az egyház határoz 
meg a gyerekek számára. Ko-
márom városirányítása ugyan-
csak fontosnak tartja a speciális 
iskola díjszabását is, figyelem-
be véve az ő szempontjaikat is. 
Az új általános érvényű ren-
delet kidolgozása után a témát 
egy külön alkalommal tárgyal-
hatja meg a képviselő-testület. 
A jóváhagyás után – amelyhez 
a képviselők három ötödös 

többsége szükséges – egysé-
ges díjszabással étkezhetnek 
az önkormányzati és nem ön-
kormányzati intézményekben.
A jelenlevők elmondták, hogy 
hosszú idő után a mostani ön-
kormányzat idején szűnt meg 
az a megkülönböztető álla-
pot, hogy az egyházi óvodák 
a normatív támogatásuk 88 
százalékát kapják meg, mivel 
pár hónapja a képviselő-tes-
tület jóváhagyásával már a 
100 százalékot biztosítja az 
önkormányzat. Más területen 
is az egyházi oktatási intéz-
mények nagyobb odafigyelést 
kapnak és közös cél egy olyan 
rendszer kialakítása, ahol az 
önkormányzati és egyházi in-
tézmények a komáromi csalá-
dok érdekében jól kiegészítik 
és erősítik egymást.
Egyes vélemények szerint ezt 
a szégyenletes döntést a pol-
gármesternek vétóznia kellett 
volna!

Ilyen döntést nem lett volna szabad meghozni!

Megmagyarázni a megmagyarázhatatlant?

Ez kevésnek bizonyult és ezért 
a hídon súlykorlátozást vezettek 
be. Mondhatni dilettáns módon 
történt a pótmegoldás, vagyis a 
híd kikerülésének megoldása. 
A súlykorlátozás bevezetésével 
egyidőben azonban még nem 

voltak meg a tereülőutak ki-
jelöléséhez szükséges jelző-
táblák. Azóta kiderült, hogy 
az állami vállalat Komárom 
és Érsekújvár között a Ko-
márom–Keszegfalva–Gúta 
(II/573-as út) és a Gúta–Ka-
mocsa ( II/563) útszakaszo-
kon jelöli majd ki a kerülő 
utat a 15 tonnánál súlyosabb 
járművek számára, a Pár-
kányból érkezőknek pedig 
Köbölkút, Perbete és Bajcs 
érintését javasolják. A for-
galomkorlátozás csaknem 
egész Nyugat-szlovákiai ke-
rület közlekedésére hatással 
lesz, hiszen a Magyarország-
ra, vagy a horvát tengerpart-
ra tartó összes autóbusz is a 
Vág-hídon haladt át ám leg-
inkább azonban egyértelmű-
en a komáromiakat és a kör-
nyékbeli települések lakosait 
sújtja. A teherforgalom vár-
hatóan megsokszorozódik 
Gadóc, Keszegfalva és Gúta 

irányába, illetve Komárom 
egyes részein is gondokat 
okoz majd, miközben ez az 
útszakasz nincs a legjobb 
állapotban. Mindenképpen 
dicséretet érdemel az Arriva 
társaság, amely a helykö-
zi járatokon a megszokott 
nagyságú járművek helyett 
kisebb önsúllyal rendelke-
ző autóbuszokat üzemeltet. 
Azok közlekedhetnek a Vág-
hídon, így senkinek sem le-
het problémája a munkába-
járással.
A városi szemétszállítással is 
gond lehet. Eddig még nem 
hallottunk semmit arról, 
hogy az illetékesek rendkí-
vüli szerződést kötöttek vol-
na mondjuk a negyedi sze-
métteleppel, hiszen ebben 
az esetben egy-egy kukás-
kocsinak legalább 30 km-es 
utat lehetne a szeméttelepre 
történő szállításkor megta-
karítani…

Már hullanak
a kalászok

Legfeljebb még két hét kell és a Komáromi járásban – amelyet 
az ország asztalának is szoktak nevezni – befejeződik a kalá
szosok betakarításának nagyobb része.

Komáromban módosult a parkolási rendszer, amelynek el
sődleges célja a belvárosi forgalom szabályozása, a közleke
dés körülményeinek javítása volt. Ennek eredményeképpen 
csökkent a parkolódíjköteles időzóna, változtak a tarifák, és 
bővült a parkolóhelyek száma.

Többnyelvű figyelmeztetés

Martoson átadták a református óvodát
Július 3án ünnepélyes keretek között adták át Martoson a magyar kormánynak a Kárpát
medencei óvodaprogram keretében a Bethlen Gábor Alap által folyósított támogatásból fel
épített új óvodát és a teljesen felújított iskolaépületet.

Az átadáson jelen volt Po-
tápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár, 
Fazekas László, a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egy-
ház püspöke, Keszegh Ist-
ván polgármester és Szénási 
Szilárd esperes, gyülekezeti 
lelkipásztor. Felvételünkön 
Potápi Árpád János az ünnepi 
beszéd közben, illetve az át-
adott épület látható.

A parkolási szabályok ellenőr-
zésének egyszerűsítése miatt 
Komárom város vezetése úgy 
döntött, hogy az új parkolá-
si rend kezdeti időszakában 
szankciók kiszabása helyett 
szabálytalan időközönként 
szórólapok elhelyezésével fi-
gyelmezteti a turistákat és a 

külföldi látogatókat, akik eset-
leg nem vásároltak parkolási 
jegyet. Ez vonatkozik a helyi 
lakosokra is és az első napok-
ban elsődlegesen a figyelmez-
tetés kap teret, de a későb-
biekben a városi rendőrség 
igyekszik betartatni a parkolási 
fegyelmet.

VII. Komáromi Lehár nyár
Július 14én, vasárnap este 19 órakor a Last Blues Band 
zenekar – a budapesti József Attila VersDal Fesztivál fődí
jasa – szórakoztatja a közönséget a Klapka téren.

Persze, ahhoz, hogy zavarta-
lan legyen az idei aratás, kell 
az égiek segítsége is, hiszen a 
kasza alá érett kalászosoknak 
már nem jelent segítséget egy-
egy kiadós zápor, jégeső, vagy 
vihar. Ez utóbbi pillanatok alatt 
földre döntheti a kalászosokat. 
Miközben a régió keleti részén, 
ahol homokos a talaj, jól ki-
használták a múlt heti meleget, 
a nyugati területeken csak pró-
bavágások voltak.
Gúta – Az ország valamikori 
legnagyobb szövetkezetében is 
minden kombájn „bevetésre” 
vár. Máté Tibor, a szövetkezet 
elnöke elmondta, hogy 1 100 
hektáron termesztettek búzát, 
650 hektáron árpát és vetőmag-
nak való nagytisztaságú zabot 
is. Ha az időjárás megengedi, a 

hét folyamán megkezdik a be-
takarítást.
Csörgő – Ambros Pál mérnök, 
a Balseed Kft. igazgatója: – 
140 hektáron termesztettünk 
búzát, 70 hektáron árpát. Az 
előrejelzések kedvezőek, való-
színűleg az átlagosnál is jobb 
lehet a hozamunk.
Keszegfalva – Mi is felké-
szültünk az aratásra és a pró-
bavágások is jó évet ígérnek. 
Szövetkezetünk 980 hektáron 
vetett búzát és 680 hektáron 
árpát. Remélem, hogy nem 
válnak be a meteorológiai elő-
rejelzések, nem lesz csapadék, 
zavartalanul folyik majd az 
aratás és jut magtárba az idei 
gabona – nyilatkozta Lőrinc 
Tibor mérnök, a szövetkezet 
elnöke.
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Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
o zámere prenájmu a predaja nehnuteľností

formou obchodnej verejnej súťaže
1. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnos-
ti vyhlasuje OVS na prenájom nehnuteľnosti, časť 
parc. reg. „C” č. 2310 o výmere 6 m², ostatná plocha, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno.
Vyvolávacia cena: 
• Minimálna cena nájomného (vyvolávacia cena): 41,40 eur/
rok, ktorá je zároveň najnižším podaním.
Termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk:
• 16. augusta 2019 do 12,00 hod., alebo zaslaný v dňoch do 
16. augusta 2019 na adresu Mestského úradu Komárno.
Všeobecné informácie: ORSM MsÚ Komárno,

tel. č.: 035/2851 319, 035/2851 379. 
2. Mesto Komárno , ako vlastník nehnuteľnosti vyhlasuje 
OVS na prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 
370 m2 v budove Dôstojníckeho pavilónu (Pevnostný rad – piv-
ničné priestory – býv. „Aranysas”) so súp.č. 142 na parc. registra 
„C” č. 1846/3, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno.
Vyvolávacia cena: 
• Minimálna cena nájomného (vyvolávacia cena): 20,- eur/m2/
rok, ročné nájomné 7 400,- eur/rok, ktorá je zároveň najnižším 
podaním, na dobu určitú 5 rokov.
Termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk:
• 16. augusta 2019 do 12,00 hod., alebo zaslaný v dňoch do 
16. augusta 2019 na adresu Mestského úradu Komárno.
Všeobecné informácie: ORSM MsÚ Komárno, tel. č.: 035/2851 
379, 035/2851 319. 

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží, podrobné špecifiká-
cie nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah 
ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže budú 
zverejnené na webovej stránke www.komarno.sk a na úradných 
tabuliach mesta Komárno. 

 Mgr. Béla Keszegh
 primátor mesta

Az ügyintézés gyorsításának
új fejezete nyílt Komáromban
Dicséretre és követésre méltó újdonságot vezetett be a komáro-
mi városi hivatal új ügyfélszolgálatával, amely segíti a polgá-
rokat abban, hogy feleslegesen keresgéljenek a hivatalokban. 
Már működik a „forró vonal”, vagyis a 035/285 1205-ös te-
lefonszám, ahol 8 órától 16 óráig a hét minden munkanapján 
az érdeklődőknek szívesen segítenek, megadják a szükséges 
információkat, illetve átirányítják őket a Komáromi Városi Hi-
vatal illetékes osztályára. Ezen felül kérdéseiket e-mailben is 
küldhetik, mégpedig a info@komarno.sk címre.

Nyitra megye elnöke, Doc. Milan Belica mérnök, PhD is gratulált a szervezéshez

Újgyalla a tánc szellemében
Június utolsó hétvégéjén – a hagyományokhoz hűen – rendezték meg XXIII. A Délnyugat 
Szlovákiai Gyermek- és Ifjúsági tánccsoportok Fesztiválját az újgyallai amfiteátrumban, 
amelyen többek között részt vett Nyitra megye önkormányzatának elnöke, Doc. Milan 
Belica mérnök, Judr. Ján Varšo, CSc., a Külföldön Élő Szlovákok Hivatalának elnöke, 
Mgr. Ľubomír Kleštinec a megye kulturális és sportszakosztályának vezetője, akiket 
Hamran Andrej, a község polgármestere üdvözölt.
Mintegy félezer táncos lépett 
fel, akik a hazai Lúčik, a nyitrai 
Borinka, a pozsonyi Kobylka, a 
trencséni Radosť, červeníki Ve-
rešvaranček, a komáromi Slo-
venskí Rebeli, az ungvári Naša 
Fajta, a horvátországi josipova-
ci Matica slovenská, a szerbiai 
Pivnica, a román bodonošai 
Lipka, és a csehországi, ostra-
vai Fogáš profi együtteseket is 
megszégyenítő felkészültséggel 
előadott műsorainak tapsolhat-
tak. A közismert hazai népdalo-
kon kívül ismét felcsendültek a 
szlovák szórványban élők által 
megőrzött ősi dallamok is.
A szervezők gondoltak arra 
is, hogy a fesztivál résztvevői 
megismerhessék a kézműves 

mesterek munkáit, a munkafolya-
matokat és az alkotásokat.
Az biztos, hogy elismerést ér-
demelnek a szervezők: Újgyalla 
községének vezetése, a Külföl-
dön Élő Szlovákok Hivatala, a 

komáromi Regionális Művelő-
dési Központ, az Újgyallai Alap-
iskola, valamint az Emberség 
Érintése – Touch of Humanity 
Alapítvány.
 Tamara Bátorová

Dr. Viola Miklós a Segély Alapítvány
igazgatótanácsában

A megyei képviselő-testület megváltoztatta a korábban létre-
hozott Segély Alapítvány igazgatótanácsát. Ezzel a cél az volt, 
hogy a megyei közalapítvány fokozza aktivitását, aktív tevé-
kenységet folytasson a jövőben szociális és egészségügyi téren. 
Az MKP képviselőcsoportját az alapítvány igazgatótanácsá-
ban dr. Viola Miklós fogja képviselni.

Európa védőszentjeire emlékeztek
Idén is megemlékezett a gútai Szlovák Kultúra Baráti Társasága 
szervezésében Európa védőszentjeiről, a szláv nyelvújítókról, Ci-
rillről és Metódról. Az ünnepségen Horváth Árpád polgármester 
mondott ünnepi beszédet, majd a város politikai és kulturális szer-
vezetei elhelyezték koszorúikat. Az ünnepséget a városi művelő-
dési házban nagysikerű kultúrműsor zárta.

Kép és szöveg: Morovič Orsolya

Zoli bácsi
Pozsonyba ment

Az elmúlt napokban rövid, szűkszavú levél érkezett a komá-
romi városházára, amelyben a város szülöttje, Szeberényi 
Zoltán a felvidéki pedagógia társadalom „tanár ura” elkö-
szönt Komáromtól. Életét Pozsonyban folytatja, s ezúttal 
nagyon igaz, hogy a Duna nem elválaszt, hanem továbbra is 
összeköt bennünket.

Martosi emlékképek

I. Gútai Dinnyefesztivál
Július 27-én kezdődik és másnap hajnali 
4 óráig tart majd az a családi nap, ame-
lyen többek között lesz szépségverseny, 
táncbemutatók, Emmer Péter hangver-
seny, fellép a Tribute band, a Kobold ze-
nekar és a mazsorettek.

Mire lapunk megjele-
nik, már nyoma sincs 
az idei Martfeszt tá-
borának. Pint Tibor 
mérnök felvételeivel 
az első nap hangu-
latát azonban meg 
tudjuk mutatni ol-
vasóinknak: Hagyo-
mányosan, a nagy-
sátorban került sor 
a hazai és magyar-
országi politikai élet 
egyéniségeivel való 
találkozásra * a Ten-
kes kapitánya tánc-
játék hatalmas sikert 
aratott * Fesztiváli 
hangulat * Búcsú a 
tábortól.

Tisztelt Alpolgármester Úr,
szeretnék ezúton köszönetet 
mondani a város vezetőségé-
nek, hogy megrokkant egészsé-
gi állapotomban segítségemre 
volt és gondozói ellátásban ré-
szesített. Gondozónőm, László 
Rózsa kiválóan végezte munká-
ját, sokszor a megszabott időn 
túl is segítségemre volt.
Tekintettel, hogy 2019 július 
1-én Pozsonyba költözöm, a 
gondozói ellátást felmondtam, 
a vele járó adminisztrációt el-
rendeztem. 
Tisztelettel és köszönettel

Zoli bácsi Komáromban szü-
letett, 1953-ban érettségizett 
a komáromi gépészeti szak-
középiskola levelező szakán, 
majd 1957-ben a pozsonyi 
Pedagógiai Főiskolán szerzett 
magyar szakos tanári oklevelet. 
1957–1960 között a galántai 
gimnázium tanára, majd 1960–
1995 között a nyitrai Pedagógi-
ai Főiskola Magyar Tanszéké-
nek oktatója volt. 1968–1974 

és 1980–1985 között tanszék-
vezető volt, 1985-től docens 
lett, majd 1972-ben szerzett 
bölcsészdoktor kandidátusi fo-
kozatot. 1995-től Komáromban 
élt.
Irodalomtörténészként a két 
világháború közötti, valamint 
a második világháború utáni 
szlovákiai magyar irodalom-
mal foglalkozik. Hiánypótló 
összegző antológiák és szö-
veggyűjtemények összeállító-
ja. Az 1990-es évek első felé-
ben a Szlovákiai Magyar Írók 
Társaságának elnöke volt.
Számos elismerésben része-
sült, 1989 Fábry Zoltán-díjat, 
1998 Katedra-díjat kapott, 
2000-ben A Szlovák Köztár-
saság Ezüstplakettjét, 2001 
Szenczi Molnár Albert Ala-
pítvány díját, 2001-ben a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét, és a Magyar 
Művészetért Alapítvány Díját, 
majd 2006-ban a Posonium 
Irodalmi Díj Életműdíjat ve-
hette át. Komárom városától 
nem kapott elismerést…
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Spanyolországban jártak

a Selye János Gimnázium diákjai
A komáromi gimnázium sok helyre juttatott el diákokat 
Csehországtól kezdve, Németországon keresztül egészen 
Angliáig. Spanyolország, Dél-Európa gyönyörű kultúrával 
rendelkező országa sem maradhatott ki.
A hajnali kelés és több, mint 
egy napos buszút után kissé 
meggyötörve, de izgatottan 
érkeztünk meg Katalónia te-
rületére, egészen pontosan 
egy Tossa de Mar és Lloret de 
Mar közt elhelyezkedő kem-
pingbe, Cala Llevadóba. Mi-
vel a kemping hegyoldalban 
helyezkedett el, várt ránk egy 
utolsó próbatétel a nyaralás 
megkezdése előtt: felcipel-
ni a bőröndöket a lépcsőkön 
a kunyhóinkba. Pár óra alatt 
meg is ismertük a környéket és 
a strandot, elfoglaltuk a háza-
inkat, és belevetettük magun-
kat a mediterrán nyárba.
Másnap Barcelonát látogattuk 
meg. Ámulva néztük a buszból 
a Gaudí által tervezett épülete-
ket, például a Casa Milát és a 
leghíresebb alkotását, a Sagra-
da Famíliát. Utóbbinál meg is 
álltunk, majd volt szerencsénk 
bentről is megcsodálni a jelen-
leg is építkezés alatt álló temp-
lomot. Nem sokkal később útra 
keltünk, hogy Barcelona többi 
látnivalójáról se maradjunk 
le. Láttuk Kolombusz Kristóf 
szobrát, végig sétáltunk a Las 

Ramblason, még az FC Barce-
lona stadionját, a Camp Nout 
is körbejártuk. Este pedig a 
méltán híres Fontana Mágica 
nevű szökőkút játékát élvez-
hettük.
Rendhagyóan nem hétfőn, ha-
nem vasárnap kezdődött meg 
a tanításunk. Két csoportra 
osztottak minket, és két olyan 
tanárt kaptunk, akik csak spa-
nyolul beszéltek. Eleinte fél-
tünk, de végül bátrabban hasz-
náltuk a spanyolt. Órák után 
elsétáltunk a közeli tengerparti 
városba, Tossa de Mar-ba, ahol 
többen megkóstoltuk a híres 
tapast, majd sétálgattunk a ten-
gerparton.
A következő nap Monserrat 
csodálatos hegycsúcsaihoz 
vittek minket, kívánhattunk a 
legendás Fekete Madonnától, 
megkóstolhattuk a helyiek 
sajtját, fügekenyerét és mézét, 
utána a kilátásban is gyönyör-
ködhettünk. Később buszra 
szálltunk, hogy újra Barcelo-
nába látogassunk a Gaudí által 
tervezett Park Güellbe. Sajnos 
felújítás miatt a park egy része 
le volt zárva, de így is láthat-
tuk az építész stílusára jellem-
ző színes mozaikokkal kirakott 
épületeket és a természetköze-

liség megjelenését.
Kedden újra óránk volt tíztől 
délután negyed háromig. Ezen 
a második órán nem dolgoz-
tunk végig, fél kettő tájékán 
elkezdtünk spanyol zenéket 
énekelni, és táncolni rájuk.
Szerdán Gironába látogattunk 
el. Ez a kis város jelenleg ta-
lán arról a leghíresebb, hogy 
a Trónok harca című sorozat 
több jelenetének is helyszíne-
ként szolgált. A sorozat rajon-
gójaként szürreális volt végig 
sétálnom a tévéképernyőjéről 
ismert utcákon, de magában 
is lélegzetelállítóan szép kis-
város. Girona után Figuerasba 
látogattunk el, a Salvador Dalí 
Múzeumba, ahol a remekmű-
veken kívül a múzeum ötletes 
berendezése is megfogott min-
ket.
Csütörtökön Tossa de Mar volt 
az úti cél. Kipróbáltunk újabb 
spanyol ízeket, majd hajóra 
szálltunk és Lloret de Marba 
mentünk. Lloret de Mar tipikus 
spanyol turistaváros, tele bol-
tokkal, hotelekkel, éttermekkel. 
Mi egy Budapest Café nevű ká-
vézóba ültünk be, ahol egy ked-

ves magyar házaspár 
szolgált ki minket, és 
éreztük rajtuk, meny-
nyire örülnek ők is a 
hazai szónak. A fris-
sítők után természe-
tesen nem hagyhattuk 
ki a szuvenír vásár-
lást sem.
Pénteken szintén spa-
nyolt tanultunk. Egy-
re magabiztosabban 
beszéltük a nyelvet, 
és rájöttünk, hogy 
nem számít mennyi-
re alapszinten van a 
tudásunk, ha merünk 
beszélni.
Szombaton eljött a 
búcsú napja. Elhagy-
tuk a faházainkat, és 

indulás előtt egy rendhagyó óra 
keretén belül Tossa de Mar-ba 
vittek minket, ahol feladatokat 
kaptunk. A feladatok közt volt, 
hogy vegyünk buszjegyet visz-
sza a kempinghez, érdeklőd-
jünk szállodák recepciósainál, 
beszélgessünk helybéliekkel, 
keressünk meg műemlékeket, 
és keressünk meg egy szobrot. 
Mondanom sem kell, mennyire 
meg voltunk ijedve, hogy be-
dobtak minket a mélyvízbe, de 
végül mind talpraesetten helyt-
álltunk.
Tossa de Mar után visszamen-
tünk a kempingbe, hogy búcsút 
vegyünk a tengertől és a kör-
nyezettől, majd jött az újabb 
egy nap autóbusz út. Nyilván 
azt gondolják, mennyire rossz 
lehetett olyan sokáig egyhely-
ben ülni, de én azt mondom, 
teljesen megérte. Olyan évfo-
lyamtársaimmal barátkoztam 
össze, akikkel Spanyolország 
nélkül talán szóba sem ele-
gyedek. Olyan tájakat láttam, 
amiket repülőről esélyem sem 
lett volna. Ha újra lesz lehető-
ségem egy ehhez hasonló ki-
ránduláshoz, gondolkodás nél-
kül bepakolom a bőröndöm, és 
indulok is.

Kósa Réka, II. C

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola,

Slovenská ulica 52, Kolárovo * tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, 
Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy s VJM, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, 

946 03 Kolárovo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Súkromnej strednej odbornej školy s VJM, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo s 

predpokladaným nástupom od 01. 09. 2019
I. Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhé-
ho stupňa v zmysle § 34 zákona č. 317/2009 
Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
c) absolvovanie prvej atestácie (l. kvalifikač-
nej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitné-
ho predpisu).
II. Ďalšie požadované predpoklady:
a) znalosť príslušnej legislatívy v oblasti škol-
stva a financovania 
b) bezúhonnosť,
c) osobnostné a morálne predpoklady,
d) organizačné, riadiace a komunikačné 
schopnosti.
e) telesná a duševná spôsobilosť na výkon 
pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov
f) ovládanie štátneho jazyka a maďarského 
jazyka slovom aj písmom

g) vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka
h) znalosť práce s PC
i) vlastniť vodičský preukaz na osobné moto-
rové vozidlo
III. Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná prihláška do výberového konania
– overené kópie dokladov o dosiahnutom naj-
vyššom stupni vzdelaní /vrátane vysvedčenie 
o štátnych skúškach/ a overená kópia dokladu  
o vykonaní prvej atestácie,
– doklady o dĺžke pedagogickej praxe
– stručný profesijný životopis,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 me-
siace
– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a 
duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej 
činnosti,
– písaný návrh koncepcie rozvoja školy,
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním 
osobných údajov pre potreby výberového ko-
nania v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.
Pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o 

víťazovi výberového konania bude komisia 
hodnotiť odbornú úroveň koncepcie rozvoja 
školy.
Mzdové ohodnotenie
Podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení v znení niekto-
rých zákonov.
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom ko-
naní s požadovanými dokladmi zasielajte v 
zalepenej obálke s uvedením odosielateľa na 
adresu Súkromnej strednej odbornej školy s 
VJM, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo s ozna-
čením ,,Výberové konanie – SSOŠ s VJM, 
MTMSZ Kolárovo – Neotvárať!”, najne-
skôr do 12. 08. 2019 do 12:00 hodiny.
Termín, čas a miesto výberového konania 
bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred 
uskutočnením výberového konania každému 
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania uchádzačov, ktorí ne-
spĺňajú podmienky výberového konania.
Kolárovo, 03. 07. 2019 Ing. Szokol Dezider

zriaďovateľ školy

A Műszaki Szakközépiskola diákjai
a megyeszékhellyel ismerkedtek
A komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai a tanév 
utolsó napjaiban iskolai kiránduláson vettek részt Nyit-
rán. Utazásunk első állomása a Püspöki Palota volt. Elő-
ször megtekintettük a várudvarban álló II. János Pál 
pápa szobrát, majd a Szent Emmerám székesegyházat, 
ahol meghallgattuk a templom történetét, megcsodáltuk 
a freskókat, szobrokat. A torony és a várfal által közrefo-
gott részen találtuk a vár kútját, amely hihetetlen mélysé-
gének és látványos kinézetének köszönhetően mindannyi-
unk számára a vár legmaradandóbb látványosságának 
számított. Ezután a gótikus várárokba mentünk, innen 
nyíltak a kazamaták. A Nyitrai vár kazamatái a délkeleti 
bástyában találhatók. Itt egy állandó régészeti kiállítás 
keretén belül megismerkedhettünk a nagymorva védfal 
és a nyitrai várfal építészeti sajátosságaival.

A komáromi kis „Habi”
pesti színművész lett

Habodász István nem mondott le álmáról, hogy „hivatásként” 
is a világot jelentő deszkákra léphessen, ám csak harmadszor-
ra vették fel a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának színmű-
vész szakára, ahol a napokban végzett. Diplomamunkáját arról 
a Kaszás Attiláról írta, aki 
az egykori kis „Habi” fel-
lépését is zsűrizte a Tompa 
Mihály Napokon. Bár két 
évadon át a kassai színtársu-
latnál szakmai gyakorlaton 
vett részt, s négy előadás-
ban jó szerepeket kapott, 
friss diplomásként mégsem 
a Thália Színházhoz, hanem 
augusztus 1-jével a Pesti 
Magyar Színházhoz szer-
ződött. Az elmúlt hetekben 
sikeres erdélyi turnén vett 
részt jövendő kollégáival. A 
kiváló társulatban felvidé-
ki származású színészként 
Rancsó Dezső és Telekes 
Péter is játszik. 
Amellett, hogy sok sikert 
és állva tapsolós előadásokat kívánunk számára, bízunk abban, 
hogy néha – ha csak vendégként is – a komáromi Jókai Színház-
ban is megismerkedhetünk művészetével.

Megújuló egészségügyi 
központok

Bátorkeszin eddig két külön-
böző épületben látták el felada-
tukat az orvosok. A nemrégi-
ben jóváhagyott, több mint 760 
ezer eurós beruházásnak kö-
szönhetően a község központ-
jában építik fel az új egészség-
ügyi központot, ahol házi- és 
gyermekorvos, nőgyógyász, 
fogász, reumatológus és más, 
egyéb szakorvos rendelhet 
majd. Indokolt az új, kibővített 
egészségügyi központ felépí-
tése, mert az itt rendelő orvo-
sokat a bátorkeszieken kívül a 
környező települések lakosai is 
felkeresik panaszaikkal. Mint-
egy 20 ezer fős betegkörrel 
számolnak az új egészségügyi 
központ megnyitása után is.
Nemesócsán a tervdokumentá-

ció szerint a már meglevő épü-
let hőszigetelésére, a nyílászá-
rók cseréjére és a fűtésrendszer 
modernizációjára kerül majd 
sor. Az épület alsó részén, ahol 
jelenleg egy fitnesz terem és 
egy patika működik, bővítésre 
is sor kerül, mert a földszinten 
kap majd helyet a röntgen és az 
ultrahang. Ugyancsak nagyobb 
lesz az emeleti rész. A patika 
fölötti területet is beépítik, itt 
lesznek a szakorvosoknak he-
lyet adó rendelők. Az épület a 
beruházás részeként egy sze-
mélyfelvonót is kap. Nemesó-
csán is „központosított” egész-
ségügyi rendelőintézet lesz, 
ahol Tany, Nagykeszi, Csicsó 
és Zsemlékes, Aranyos és Ekel 
betegeit is fogadják.

Az utóbbi harminc év legjelentősebb egészségügyi 
fejlesztései valósulnak meg a Komáromi járás két 
„központosított” községében. Bátorkeszin a község 
központjában épül fel az új központ, Nemesócsán 
pedig megújul a már meglevő épület.

Továbbá megtekintettük az 
Egyházmegyei Múzeumot, 
amely a várkomplexum részét 
képezi. Szlovákia első egyház-
megyei múzeumát 2007-ben 
nyitották meg a hajdani gaz-
dasági épületben. A múzeum 
földszintjén a kereszténység 
elterjedésének kezdetét do-
kumentáló oklevelek és más 
írásos emlékek, valamint régé-
szeti leletek makettjei láthatók. 
Itt került kiállításra Szlovákia 
legrégebbi kézzel írott könyve, 
az 1083-ból származó Nyitrai 
évkönyv és a Zobori oklevelek 
másolatai 1111-ből és 1113-ból. 
Az alagsorban az egyházi szer-
tartásokhoz használt liturgikus 
eszközök, kelyhek, szentség-
tartó találhatók. A várdombról 

lefelé haladva a Pribina 
térre érkeztünk, amelynek 
közepén Pribina fejede-
lem 6,6 méteres szobra áll. A 
teret egyházi épületek övezik. 
A templomból, főiskolából és 
gimnáziumból álló kolostor 
épületegyüttese uralja az alsó-
város látképét. A kolostor két-
szintes, részben alagsorral ren-
delkezik. A barokk Szt. László 
templom a kolostor közepén 
helyezkedik el. Tovább halad-
va a város legrégebbi részének 
szomszédságában, a nyitrai 
várdomb és felsőváros tövé-
ben áll a Megyeháza. Elhagy-
va a Megyeházat megálltunk 
az Andrej Bagar Színház előtt 
található szökőkútnál, amely a 
Svätopluk téren található. A sé-

tálóutcán haladva elvarázsoltak 
bennünket a Nagymorva hagyo-
mányok szellemében készült 
műemlékek: a bronz történelmi 
kard megnagyobbított mása, 
a vas szökőkút, a nagymorvai 
fedél, az 5 méter magas zenélő 
óra, a sarki ivókút és Svätopluk 
vesszőkötege. A város történel-
mi központjában, az emlékmű 
övezetben fekszik a Zsinagó-
ga. A négyzet alapú zsinagóga 
díszes, kovácsoltvas kapuval 
büszkélkedik. A zsinagóga bel-
sőépítészeti díszítése szerény, 
nincsenek festmények, szobrok 
és Isten-ábrázolások sem.
Kirándulásunk utolsó helyszí-

nére, a Kálvária-dombra gyalog 
mentünk fel. A Kálvária-domb 
a város déli felében, a Nyitra 
folyó partján található. A Kál-
vária 12 neoromán stílusú, a 
keresztút egyes stációit ábrá-
zoló kápolnából áll. A stációk 
a Boldogasszony-templomhoz 
vezető út mentén sorakoznak. 
Az út a domb tetején, a Szent 
Sír-kápolnánál ér véget. Fárad-
tan, de élményekkel gazdagod-
va tértünk haza a késő délutáni 
órákban.
A kirándulás Nyitra megye ön-
kormányzatának támogatásával 
valósult meg.

A I. CM diákjai
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MŰSORA JÁNLAT
Július 13-tól  19-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-2 a n i máció, 
12 .10 Pogg yász ,  13.15 
Vissza a  jövőbe 3. 
(a mer.) ,  15.50 A lex fel -
üg yelő ( leng yel) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Tra nsfor-
mer s  (a mer.) ,  22 .0 0 Ju-
r a ss ic  Pa rk 2 .  (a mer.) , 
0.55 A remény r abja i 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.35 
Isten belájkolt (amer.), 
12.35 Isten belájkolt 
(amer.), 13.35 Car ter ügy-
nök (amer.), 15.40 Kalan-
dok keleten (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Verdák 
3. (amer.), 20.55 Szem-
fényvesz tők 2. (f rancia-
amer.), 23.40 Szellemlo-
vas (amer.) 

RTL II
8.30 Ausz t rá l  expressz 
(ausz t rá l),  10.30 Haz ug 
csajok t á r sasága (amer.), 
12.30 A hang ereje 
(amer.),  14.30 A g yanú 
á r nyékában , 17.30 Éj jel-
nappal Budapest ,  21.00 
Showder K lub Best of , 
23.00 Csak a tes teden át! 
(amer.)

M2
12.45 Pityke, 13.05 Roger, 
a járőr, 14.15 Ha én állat 
lennék, 16.40 Büszke bir-
tok, 17.00 Elena, Avalor 
hercegnője, 18.15 Niko 
(f inn), 20.15 Violet ta (ar-
gent in), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 Egyszer volt , 
hol nem volt (amer.), 23.35 
Akvár ium Stage Pass, 
0.35 László és Vilmos

Duna tv
12.50 Jó ebéd hez szól a 
nóta ,  13.30 Doc Mar t in 
(angol),  14.35 Legenda 
a ny úlpapr ikásról (ma-
g yar),  16.05 Család i kör, 
17.00 Gasz t  ro  an g yal , 
18.00 Hí radó, 18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.30 
A par ipa (amer.),  21.35 
Várat lan vendég (angol), 
23.05 Het ven kedem

Duna World
11.20 Sarajevo (magyar), 
13.00 Híradó, 14.20 Ba-
latoni nyár, 16.15 Család-
barát , 17.40 Most a Bu-
day!, 18.45 Térkép, 19.20 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzó -
na , 21.35 Fapad (magyar), 
22.35 Hack t ion (magyar), 
0.00 Opera Café

Pozsony 1
12.15 A pop legendái : 
Karel  Gott ,  14.15 Poi-
rot  (angol) ,  15.50 Miss 
Marple  (angol) ,  17.25 A 
szocial izmus bájai ,  18.30 
Építs  házat ,  ü l tess  fá t ! , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 Fan-
tomas haragszik (fran-
cia) ,  22.05 A gyűj tők 
ér tékei ,  22.35 800 szó 
(ausztrál) ,  23.20 Miss 
Marple  (angol)
Pozsony 2
11.00 Jégkorong remény-
ségek,  13.00 Farmerek-
nek,  13.50 Tesztmaga-
zin,  14.15 Kerékpározás, 
18.30 Est i  mese,  19.50 
Híradó,  20.10 Forsyte 
saga (angol) ,  22.00 Fesz-
t iválpercek,  22.10 Fargo 
(amer.)

Markíza tv 
9.50 Egy nap New Yorkban 
(amer.), 11.40 Az én szép 
boszorkányom (amer.), 
13.45 Derült égből Polly 
(amer.), 15.40 Az első lo-
vag (amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A 
csúf igazság (amer.), 22.35 
Amikor Chuck elvet te Lar-
ryt (amer.), 0.50 Ismétlé-
sek

JOJ TV
8.40 Nálunk ot thon, 11.20 
Szuper karaoki, 12.15 Dr. 
Dolit tle (amer.), 14.20 
A vil lámvadász (amer.), 
16.50 Doktor Szöszi 
(amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Mar-
supilami (f rancia-belga), 
23.00 Vad éjszaka (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, 10.50 
Több, mint testőr, 12.25 
Építkezők, 13.30 Max 
(amer.), 15.55 A hercegnő 
és a béka (amer.), 18.00 
Tények, 18.55 Hogyan ve-
szítsünk el egy pasit 10 
nap alat t? (amer.), 21.25 
Anyám nyakán (amer.), 
23.30 Mindhalálig (amer.), 
1.45 Látogatás (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.40 Ka-
landozó, 13.20 Isten veled, 
Magyarország!, 14.35 Car-
ter ügynök (amer.), 15.45 
A szél f iai (olasz-spanyol), 
18.00 Híradó, 18.55 Cob-
ra 11 (amer.), 20.05 Oscar 
(amer.), 22.20 Több mint 
testőr (amer.), 1.45 Verdák 
3. (amer.)

RTL II
9.20 Az utolsó csavar 
(amer.), 11.40 Segítség, 
bajban vagyok!, 16.40 
Csak a testeden át! (amer.), 
18.40 Éjjel-nappal Buda-
pest, 21.00 Az igenember 
(amer.), 23.00 Csajos buli 
(amer.)

M2
12.45 Roger, az ű r járó, 
13.10 Nicky, R icky, Dic-
ky, 14.00 Ha én ál lat len-
nék, 15.50 Mickey, 16.40 
Büszke bi r tok , 17.50 
Vampir ina , 18.15 Az el-
varázsolt or r (szlovák), 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.10 Az if jú Vik tór ia k i-
rálynő (amer.), 23.45 Me -
l issa és Joey (amer.)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.20 Par t itú ra , 
14.20 Bolygónk, a Föld, 
15.10 A fény szigete, 
15.40 Pil lanatnyi pénzza-
var (magyar), 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Szeretünk, 
doki! (ausz t rál), 19.30 
Marvin szobája (amer.), 
21.10 Huhogók! (f rancia), 
23.35 Hetvenkedem

Duna World
8.25 Önök kér ték , 11.00 
Csontvár y (magyar), 
13.20 A nagyok, 14.45 
Novum, 15.15 Balatoni 
nyár, 16.40 Szép, sző -
ke szerelmünk, a Tisza , 
17.40 Most a Buday!, 
18.55 Öt kont inens, 19.30 
Hazajáró, 20.00 Gasz t-
roangyal , 21.35 Kézjegy, 
23.00 Hack t ion (magyar)

Pozsony 1
11.30 A v i lág képekben , 
13.15 I lyenek vol t u n k , 
14.25 A rábia i  Law ren -
ce  (a mer.-a ngol) ,  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  18.15 
A konyhá m t i t ka ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.25 R ivá l i sok 
(német) ,  21.55 R ivá l i sok 
2 .  (német) ,  23.25 Zy pa 
Cupá k (sz lová k)

Pozsony 2
13.00 Színészlegendák, 
14.15 Kerékpározás, 
18.55 Est i mese, 19.50 Hí-
rek , 20.10 Indiai nyarak 
(angol), 21.45 Talkshow, 
22.10 Gomora (olasz-né-
met)

Markíza tv
7.35 Scooby-Doo (amer.), 
11.50 Derült égből Poly-
ly (amer.), 13.35 A ke-
resztapus (amer.), 15.40 
Halálos útkereszteződés 
(amer.), 17.35 Nap, széna, 
eper (cseh-szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 A holnap 
határa (amer.), 22.45 Bér-
gyilkosok (amer.), 1.20 A 
holnap határa (amer.)

,JOJ TV
6.55 A zöld urai (amer.), 
11.20 Őrangyal (amer.), 
13.20 Marsupilami nyo-
mában (f rancia-belga), 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.35 A 
kényszerleszál lás (amer.), 
23.20 Centur ion (f rancia-
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 Bezár 
a bazár!, 20.40 Áll az alku, 
21.50 Doktor Szöszi (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 14.40 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
15.45 A szeretet útján (tö-
rök), 16.50 Megtörve (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 
20.10 Barátok közt, 20.45 
Oltári csajok (magyar), 21.40 
A tanár (magyar), 22.45 Is-
ten veled, Magyarország!, 
0.30 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
11.10 Pom-Pom meséi, 
12.10 Az én családom, 
14.05 Unizoomi csapat, 
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 
Szóf ia hercegnő, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
Születet t szinglik (amer.), 
21.25 Én vagyok it t!, 21.55 
Szellemekkel sut togó (an-
gol), 23.45 Az A38 Hajó 
színpadán: Kistehén, 0.40 
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv
12.45 Kulinár is kalando-
zások, 13.20 Család-barát , 
14.25 Univerzum, 15.20 
Végtelen szerelem (tö-
rök), 16.10 Rex felügyelő 
(olasz), 17.05 Anya, az 
állatorvos (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (tö -
rök), 19.30 Alpesi őr járat 
(olasz), 20.35 Agatha Ra-
isin (angol), 21.30 A le-
gendák hivatala (f rancia), 
22.30 NCIS (amer.) 

Duna World
11.15 Vasvirág (magyar), 
14.20 Balatoni nyár, 16.15 
Családbarát, 17.20 Ízőrzők, 
18.00 Másfélmillió lépés 
Magyarországon, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Munka-
ügyek (magyar), 22.35 Ég, 
föld, férf i, nő

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.10 Folk-
lór, 14.35 Hegyi doktor 
(német), 16.25 Nepál, 16.55 
Brown atya (angol), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Kon-tiki (német-angol), 
22.25 Krimitörténetek, 
23.15 Hegyi doktor (né-
met), 0.00 Nash Bridges 
(amer.)

Pozsony 2
12.30 Kerékpártúrák, 13.10 
Szórakoztató műsor, 14.15 
Kerékpárverseny, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilm, 
21.00 Jelenetek egy házas-
ságból (svéd), 23.45 Szín-
házi előadás

 Markíza tv
12.00 Monk (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Családi 
történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Rex (szlovák), 22.45 
Duso felügyelő (szlovák), 
0.00 Az Isten háta mögött 
(szlovák), 1.05 Gyilkos el-
mék (amer.)

JOJ TV
9.20 Tárgyalóterem, 10.20 
Rendőrök akcióban, 11.20 
Vadlovak, 13.50 Tárgyalóte-
rem, 15.20 Csillag születik, 
17.00 Hírek, 18.00 Védelme-
zők, 19.00 Krimi, 19.30 Hí-
rek, 20.35 Inkognitó, 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 (me-
xikói), 16.45 Madárka (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Bezár a bazár!, 20.40 Áll az 
alku, 21.50 Doktor Szöszi 
2. (amer.), 0.30 Magánnyo-
mozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 14.40 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
15.45 A szeretet útján (tö-
rök), 16.50 Megtörve (tö-
rök9, 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 Hagyjál főzni!, 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
12.15 Szupermalac, 13.25 
Mamamackók, 14.00 Uni-
zoomi csapat, 14.35 Lülü, 
a teknőc, 17.25 Dr. Plüssi, 
19.30 Alvin és a mókusok, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Született szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!, 
21.55 Szellemekkel suttogó 
(amer.), 22.45 Odaát (amer.), 
0.30 Melissa és Joey (amer.)

Duna tv
12.45 Kulináris kalando-
zások, 13.20 Család-barát, 
14.25 Univerzum, 15.15 Vég-
telen szerelem (török), 16.10 
Rex felügyelő (olasz), 17.05 
Anya, az állatorvos (német), 
18.35 Sorsok útvesztője (tö-
rök), 19.30 Alpesi őrjárat 
(olasz), 20.30 Önök kérték, 
21.30 A diagnózis (lengyel), 
22.20 Velvet Divatház (spa-
nyol)

Duna World
11.35 Finish – avagy álmom 
az életem túlélése (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Balatoni nyár, 
16.15 Család-barát, 17.25 
Ízőrzők, 18.00 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Üdítő, 21.35 Munka-
ügyek (magyar), 22.35 Ég, 
föld, férfi, nő

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.10 Folk-
lór, 14.35 Hegyi doktor 
(német), 16.25 Havaj, 16.55 
Brown atya (angol), 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
A Luhačovice-i csend-
őrök (cseh), 21.50 Elveszve 
(kopr.), 22.55 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
12.20 Kerékpártúra, 13.20 
Álmok a jövőről, 16.00 Nők 
a világ végén, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilm, 21.00 
A szabadság jelei (olasz), 
22.40 Talkshow, 23.45 Éj-
szaka a levéltárban

Markíza tv
12.05 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 Monk 
(amer.)

JOJ TV
10.00 Rendőrök akcióban, 
11.05 Vadlovak, 13.50 Tárgya-
lóterem, 15.20 Csillag szüle-
tik, 17.20 IQ Taxi, 18.00 Vé-
delmezők, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 A segélyhívó 
(amer.), 22.35 Kényszerleszál-
lás (amer.), 2.10 Vadlovak 

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Madárka (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Bezár a bazár!, 
20.40 Áll az alku, 21.50 Ko-
szorúslányok (amer.), 1.15 
Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 13.30 Szulej-
mán (török), 14.40 Tenger-
parti 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.), 
22.35 Mr. Whiskey (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 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
12.30 Sammy és barátai, 13.25 
Mamamackók, 15.25 Brüm-
mögők, 15.45 A dzsungel 
könyve, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10 
Szófia hercegnő, 19.30 Alvin 
és a mókusok, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Én vagyok itt, 
21.55 Szellemekkel suttogó 
(amer.), 22.45 Odaát (amer.), 
23.30 Az A38 Hajó színpadán, 
0.25 Melissa és Joey (amer.)

Duna tv
10.00 Balatoni nyár, 12.45 
Kulináris kalandozások, 
13.20 Család-barát, 14.20 
Univerzum, 15.20 Végtelen 
szerelem (török), 16.10 Rex 
felügyelő (osztrák), 17.05 
Anya, az állatorvos (né-
met), 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 Muslicák a liftben 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Horvát krónika, 
14.20 Balatoni nyár, 16.15 
Család-barát, 17.20 Ízőr-
zők, 17.50 Másfélmillió lé-
pés Magyarországon, 18.25 
Itthon vagy!, 19.00 Magyar 
válogatott, 20.00 Budavári 
Palotakoncert, 21.35 Mun-
kaügyek (magyar), 22.40 
Ég, föld, férf i, nő, 0.05 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.10 Folk-
lorika, 14.35 Hegyi doktor 
(német), 16.25 Guatemala, 
16.55 Brown atya (angol), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Idegen a cowboyok 
között (amer.), 23.10 Éjféli 
napfény (francia), 0.05 He-
gyi doktor (német)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpártúrák, 14.15 Tour 
de France, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A vad 
Yellowston (amer.), 21.00 
Ilyenek voltunk, 22.55 
Fesztiválpercek, 23.10 
Talkshow

Markíza tv
9.55 Lépéséről lépésre, 
12.15 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 Cradle Swapping 
(amer.), 22.35 Gyilkos el-
mék (aemr.), 1.20 Monk 
(amer.)

JOJ TV
10.20 Rendőrök akcióban, 
11.20 Vadlovak, 13.45 A 
tárgyalóterem, 15.20 Csil-
lag születik, 17.20 IQ taxi, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Fekete özvegyek 
(cseh), 22.00 Szuperzsaruk 
(amer.), 0.05 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 Bezár a bazár!, 
20.40 Áll az alku, 21.50 Az 
ördög pradát visel (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Szulej-
mán (török), 14.40 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
15.45 A szeretet útján (tö-
rök), 16.50 Megtörve, 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
20.10 Barátok közt, 20.45 
Oltári csajok (magyar), 
21.45 A mi kis falunk (ma-
gyar), 22.45 Showder Klub

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 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 Éj-
jel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.25 Frakk, a macskák 
réme, 12.30 Sammy és ba-
rátai, 13.25 Mamamackók, 
13.40 Kelj fel, Marci!, 14.45 
Lülü, a teknőc, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Szófia her-
cegnő, 19.55 Bob, a mes-
ter, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Én vagyok itt, 22.05 
Kiberma, 22.40 Odaát 
(amer.), 23.25 Kulisszák 
mögött, 0.20 Melissa és 
Joey (amer.)

Duna tv
12.45 Kulináris kalando-
zások, 13.20 Család-barát, 
14.20 Univerzum, 15.15 
Végtelen szerelem (tö-
rök), 16.10 Rex felügyelő 
(olasz), 17.05 Anya, az 
állatorvos (német), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Alpesi őrjárat (olasz), 
20.35 Nem férek a bőrödbe 
(amer.), 22.20 Kétemelet 
boldogság (magyar)

Duna World
11.15 Lakótelepi mítoszok 
(magyar), 13.50 Alpok-Du-
na-Adria, 14.20 Balatoni 
nyár, 16.15 Család-barát, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Más-
félmillió lépés Magyaror-
szágon, 19.00 Magyar vá-
logatott, 20.00 Szenes Iván 
ír ta, 21.35 Munkaügyek 
(magyar), 22.40 Ég, föld, 
férf i, nő, 0.05 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Prof ik , 14.05 Folk-
lór, 14.35 Hegyi dok tor 
(német), 16.25 Alasz-
ka , 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), 21.20 
Viktór ia k i rálynő (angol), 
22.10 Hegyi dok tor (né-
met), 23.45 Nash Br idges

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.25 
A vad Yellowstone, 14.15 
Kerékpározás, 18.10 Ki-
rándulás, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 20.10  Vissza 
a Holdra (francia), 21.10 
Hair (amer.), 23.05 Rendőr-
ség, 23.20 Talkshow

Markíza tv
12.00 Monk (amer.), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Családi 
történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Feleségcsere, 23.10 
Rex (szlovák)

JOJ TV
10.00 Rendőrök akci-
óban, 11.00 Vadlovak, 
13.45 Tárgyalóterem, 
15.15 Csillag születik, 
17.00 Híradó, 17.20 IQ 
taxi, 18.00 Védelmezők, 
19.00 K r imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Elő az igazság-
gal, 23.25 Inkognitó, 1.25 
Gyilkos elmék (amer.)

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 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
15.40 Szerelmem, Ramón 
(mexikói), 16.45 Madárka 
(török), 18.00 Tények, 19.10 
Bezár a bazár!, 20.40 Áll az 
alku, 21.50 Mi kell a nőnek? 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.55 Egy rém 
új feleség (amer.), 12.20 
Szulejmán (török), 14.40 
Tengerparti gyilkosságok 
(amer.), 15.45 A szeretet 
útján (török), 16.50 Meg-
törve (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 20.10 
Barátok közt, 20.45 Oltári 
csajok (magyar), 21.40 Is-
ten belájkolt (amer.), 22.35 
Isten belájkolt! (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 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
11.10 A nagy ho-ho-ho-hor-
gász, 12.30 Samy és barátai, 
14.00 Tündéri kersztszülők 
(amer.), 15.25 Brümmögők, 
17.25 Dr. Plüssi, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Én vagyok 
itt, 21.55 Szellemekkel sutto-
gó, 22.45 Odaát (amer.), 23.30 
Akvárium, 0.30 Melissa és 
Joey (amer.)

Duna tv
12.50 Ízőrzők, 13.20 Család-
barát, 14.25 Univerzum, 15.15 
Végtelen szerelem (török), 
16.10 Rex felügyelő (osztrák), 
17.05 Anya, az állatorvos (né-
met), 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Alpesi őrjárat 
(olasz), 20.35 Elveszve Mün-
chenben (cseh), 22.25 Maigret 
és a halott gyémántkereskedő 
(angol), 0.05 Balatoni nyár

Duna World
11.35 Asszonyok (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.20 
Balatoni nyár, 16.15 Csa-
lád-barát, 17.25 Ízőrzők, 
18.00 Másfélmillió lépés 
Magyarországon, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Munka-
ügyek (magyar), 22.35 Ég, 
föld, férf i, nő

Pozsony 1
12.20 Fantomas kont ra 
Scotland Yard (f rancia), 
14.05 Poi rot (angol), 
16.30 Ember a h ídon 
(szlovák), 17.45 Menjünk 
a ker tbe!, 19.00 Híradó, 
20.30 A  pár mai kolostor 
(f rancia), 22.10 A pár mai 
kolostor (f rancia), 0.00 
Poi rot (angol)

Pozsony 2
13.30 Színészlegendák, 14.15 
Tour de France, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 For-
tuna Liga, 20.40 Indiai nyarak 
(angol), 22.40 Talkshow

Markíza tv
9.15 Európai vakáció (amer.), 
11.20 Fussunk, mert jön! 
(cseh), 13.10 Riválisok, 15.00 
Halálos útkereszteződés (né-
met), 16.50 Nap, széna, pár 
pofon (cseh), 17.25 Reflex, 
17.55 Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 A specialista 
(amer.), 22.40 Veszélyes bosz-
szúálló (amer.)

JOJ TV
11.40 Varázslatos orchidea 
(amer.), 13.35 Vaddisznók 
(amer.), 15.40 Új kertek, 16.50 
A nyaraló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Ben Hur (amer.), 23.20 
A jó, a rossz és a halott (amer.), 
1.05 Varázslatos orchidea 
(amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Július a kertjeinkben

h um o r - c s o k o r

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):

Dunatáj szerkesztősége * Kiscsapó utca 22. * 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam. sk

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

Eljött az ideje a másodvetésnek, 
amellyel akár a téli hónapokban 
is ehetünk friss zöldségeket a ker-
tünkből. Nem mindegy azonban, 
miket ültetünk másodvetéskor.
Július elején már a legtöbben be-
takarították a korai zöldségféléket, 
amelyek helye így üresen áll a ker-
tekben. Ezeket a területeket érde-
mes felhasználni a másodvetésre. 
Ugyanis számos zöldség van még, 
amelyet elvethetünk ilyenkor a 
nyár közepén, vagy akár ősszel is.
Első lépésként mindig tegyük 
rendbe a talajt, ahova majd a má-
sodvetéseink kerülnek. Szedjük ki 
a gyökereket és a leveleket, ame-
lyek a talajban maradtak, ezeket 
akár a komposztba is beletehet-
jük. Ezután második lépésként 
ássuk fel a talajt, majd keverjük 
bele a műtrágyát és a komposztot. 
Egyengessük el a talajt, készítsük 
el a magágyakat, és ha nagy a szá-
razság, öntözzük be alaposan. Má-
sodvetésű növényeknek mindig 
érdemesebb rövid tenyészidejű 
fajtákat választanunk, olyanokat, 
amelyek mind az augusztusi, mind 
az októberi időjárást jól viselik. 
Érdemes ilyenkor betegségeknek 
ellenálló fajtákat választani. A 
másodvetésű növények betakarí-
tási ideje általában az őszi fagyok 
idejére esik.
Ültethetünk az üres helyekre cék-
lát, de fontos, hogy mindig olyan 
fajtát válasszunk, amely rövid te-
nyészidejű. Vessünk 3-4 szem ma-
got egy lyukba, és egyeléskor 10 
centiméterre hagyjuk egymástól a 
növényeket. 
Az uborkánál a konzervuborka 
fajták alkalmasak a másodvetésre. 
Csak akkor vessünk uborkát a má-
sodvetésbe, ha lehetőségünk van a 
folyamatos öntözésre és a tápolda-
tozásra. 
Zöldbabot is ültethetünk ilyenkor, 
de válasszuk inkább a zöldhüve-
lyű fajtákat, mert ezek nem szál-

kásak, viszont húsosak, ezért már 
akár a magvak kifejlődése előtt fo-
gyaszthatjuk a hüvelyeket. A zöld-
bab magja egyébként akkor kel ki 
gyorsan, ha a vetőmagot 3-4 órá-
val a vetés előtt beáztatjuk vízbe, 
majd miután megszikkadt, elvet-
jük, és vetés után azonnal megön-
tözzük. Téli retket is vethetünk, de 
mélyrétegű, laza és folyamatosan 
nedves talajba ültessünk. A gumós 
köményt is vessük el most, őszig 
kifejlődik, és rendkívül jó salá-
taalapanyag. A csemegekukorica 
is alkalmas a másodvetésre, ráa-
dásul nagyon gyorsan kikel. Kí-
sérletezzünk bátran a szuperédes 
fajtákkal is. 
Burgonya is elültethető nyáron. A 
körülbelül 50 grammos, apró gu-
mókat hűvös, nyirkos helyen egy 
rétegben kiterítve előcsíráztatjuk, 
így az elültetett gumók gyorsan ki 
fognak kelni. 
Július végén ültethetünk fagytűrő 
fodros vagy bimbós kelt, de pó-
réhagymát is. Ezeket a zöldség-
féléket a nálunk lévő fagy annyira 
nem károsítja, ezért akár télen is 
kint maradhatnak a kertben. Jú-
lius elején ültethetünk káposzta-
féléket is, például fejes- , vörös- , 
vagy kelkáposztát és karfiolt is. A 
salátaféléket és a káposztaféléket 
érdemes palántázással ültetnünk. 
Októberben is akadnak olyan 
növények, amelyeket még elvet-
hetünk a kertbe, ilyenek a mezei 
saláta, a sóska és a spenót. Ők még 
a nagyobb fagyok előtt kikelnek, 
sőt a saláta még karácsonykor 
is szedhető, a másik két zöldség 
pedig kora tavasszal lesz betaka-
rítható. A sóska elég szívós, évelő 
levélzöldség, akár a fák árnyékába 
is vethetjük. 
A másodvetésű növényeket 
ugyanúgy kell gondozni, mint a 
tavaszi vetésűeket. Tehát mindig 
figyeljünk oda a gyomtalanításra. 
Egyre időszerűbb a gyümölcsfák 

permetezése a gyümölcsmolyok 
második generációja ellen.
Almákat, körtéket Bulldock 25 
EC, Decis Protech, Dimilin 48 
EC, Integro, Reldan 22, Mospilan 
20 SP szerekkel permetezhetjük. 
A Dimilin 48 SC és az Integro a 
tojásrakás stádiumában hatásos, a 
többi a hernyók kelésekor hat. Ha 
biológiai szert szeretnénk akkor 
alkalmazzuk a Spintor-t. 
Szilvákra – a később érő fajtákra 
molyok ellen a Decis Protech és a 
Mospilan 20 SP-t használhatjuk. 
A szilváknál figyeljünk az érésre, 
illetve a várakozási időre (Decis 
Protech 28 nap, Mospilan 20 SP 
14 nap).
Amennyiben levéltetveket észle-
lünk gyümölcsfáinkon hatásos el-
lenük is a Reldan 22 és a Mospilan 
20 SP, de használhatunk Dursban 
480 EC-t, vagy a biológiai készít-
mények közül NeemAzal TS-t. 
Almákat, körtéket folyamatosan 
kell kezelni lisztharmat (Kumulus 
WG, Thiovit Jet, Topas 100 EC, 
Zato 50 WG) és varasodás ellen 
(Qualy 300 EC, Syllit 65 WP, To-
pas 100 EC, Zato 50 WG, Chorus 
50 WG). Permetezéskor a tapa-
dószeren (Silwet Star, Agrovital) 
kívül kalcium és bórtartalmú (Flo-
rasin Calcium Plus, Wuxal Calci-
um, Humix Bór) tápokat is adjunk 
a fáknak. Ezek a szerek nagyban 
elősegítik, hogy egészséges gyü-
mölcsök fejlődjenek, amelyek a 
tárolást is jól bírják. Az esetleges 
klorózis ellen ajánlatos a Florasin 
Lignovit Fe és Ferrovit szereket. 
Permetezhetjük őket külön is, de 
a vegyszerekkel egy menetben is. 
A lényeg, hogy ne koncentráltan 
adjuk a permetléhez őket, hanem 
mindig oldjuk fel legalább fél liter-
nyi vízben, s úgy adjuk a keverék-
hez. Levélen keresztül gyorsabban 
hatnak, de beöntözéssel tartósabb 
a hatásuk, mert többet ki tudunk 
juttatni belőlük.  –pszv–

Nemi erőszak ügyében ítélkeznek egy rend-
őr fölött.
– Nem értem – mondja a bíró –, hogy ha 
igaz, amit mond, hogy homoszexuális, mi-
ért támadta meg azt a szerencsétlen apácát?
– Hmm… Hátulról teljesen úgy tűnt, mint-
ha Zorró lenne…
Öreg székely bácsi megy az országúton, 
egyszer csak megáll mellette egy Mercedes, 
kihajolnak az ablakon és megkérdezik a bá-
csit:
– Hány lóerős a szekér, papa?
– Kettő, hát a tied?
– 320! – mondja a sofőr és nagy gázt adva 
elhúz. Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, 
hogy a Mercedes nekiment egy fának. Erre 
gúnyosan így szól:
– Mi van fiam, szétszaladt a ménes?
– Jean! Mi volt ez a villanás a fűben?
– Semmi, uram! Csak kiégett a szentjá-
nosbogár biztosítéka…

Kontroll

A kis falu plébánosa kijön a templomból 
és látja, hogy Miska bácsi mint mindig, 
most is tök részeg.
– Miska bácsi, mikor szokik végre le az 
alkoholról?
– Öreg vagyok én már ahhoz, hogy le-
szokjak róla.
– Leszokni soha nem késő.
– Akkor még ráérek…
– Mi az abszolút udvariasság?
– ???
– Ha valaki a fáradt olajat hellyel kínálja.

Két barát beszélget:
– Tudod, hogy fogják kipróbálni a felújí-
tott Vág-hidat terhelés alatt?
– Hogy?
– Komárom és a környék összes anyósát 
meghívják, hogy nyüzsögjenek a hídon. 
Ha nem szakad le jó. Ha leszakad még 
jobb.

Eladó Gútától 1 km-re 3 szobás családi ház
23,5 áras telekkel. Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0907 283 324

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Csak a megszokott rutin-
feladatok elvégzésére alkalmas ez az időszak. Ha valami újra 
adódna lehetőség és semmiképp nem akar nemet mondani rá, 
mindenképpen hosszú határidővel vállalja, mert nem valószínű, 
hogy olyan ütemben tud majd haladni, mint máskor.
HALAK (február 21. – március 20.) Nem szereti az egyhangúsá-
got. Kell, hogy mindig változzanak ön körül a dolgok és időnként 
bizony az emberek is. Mivel ezt tudja magáról, nagyon óvatos 
minden kapcsolati elkötelezettséggel. Most azonban nagyon 
mély összetartozás érzés tölti el új kedvesével, hogy feladja ed-
digi elveit.
KOS (március 21. – április 20.) Mostanában feltűnően sokat 
gondolkodik a jövőjéről és egyre eltökéltebben igyekszik meg-
valósítani az ehhez szükséges változásokat. Előfordulhat, hogy 
otthagyja munkáját, ami már jó ideje nem elégíti ki, vagy egyéb 
területen fordít nagyot az életén.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten többször is alkalma 
nyílik arra, hogy megmutassa, milyen nagy szíve van. Jótékony 
cselekedeteit végezheti munkahelyén vagy lakóhelyén egyaránt. 
Bárhol talál is rá módot, élvezni fogja az érzést és ezzel talán egy 
új szokás alakul ki önben. Keresse a lehetőséget a segítésre!

IKREK (május 21. – június 21.) Bár saját tapasztalatai is azt 
igazolják, hogy érdemes a párkapcsolati problémákat azonnal 
megbeszélni, most mégis halogat és kitér. Ez elgondolkodtatja 
és rájöhet, hogy kedvese sokkal többet jelent önnek, mint eddig 
gondolta. Nem meri megkockáztatni, hogy elveszítse.
RÁK (június 22. – július 22.) Belevág valamibe, amire régóta vá-
gyik. A dolog kimenetele nagyban függ attól, hogy mik az indí-
tékai. Ha valóban fontos önnek, amiért küzd, akkor nem kétséges 
a siker. Ha azonban csak elismerésre vágyik, ha csak meg akarja 
mutatni valakinek, milyen távlatokban tud gondolkodni, akkor 
semmi sem garantált.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Bárki életében adód-
hatnak hirtelen nehézségek, amelyre nem lehet felkészülni. Ha 
környezete elől eltitkolja ezeket, nem tudnak segíteni önnek. 
Ossza meg gondjait, de semmiképp ne sajnáltassa önmagát!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Lelkiismeretességére, 
aprólékosságára, kitartására, rendszeretetére mindig lehet számí-
tani. Felettesei tudják, hogy akkor is megőrzi hidegvérét, ami-
kor igazán komoly a baj, sőt még arra is odafigyel, hogy ilyen 
helyzetekben megnyugtassa munkatársait, elfeledtesse velük a 
veszélyeket.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Meglepően jól alakul-
nak pénzügyei ezen a héten. Ha nincsenek törlesztendő részletei, 
lehetőleg tegyen félre egy kis pénzt, mert hamarosan alkalma 
lesz előnyösen befektetni tőkéjét. Most csak arra kell odafigyel-
nie, hogy ne hadakozzon feleslegesen, ne vegyen mindent ma-
gára.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A Skorpió szülött lát-
szólag nagyvonalú párkapcsolatában, valójában azonban árgus 
szemekkel kíséri párja minden rezdülését. Megérzi a legkisebb 
vonzalmat vagy szimpátiát egy harmadik felé, ösztönösen tud a 
legártatlanabb flörtről is. Igyekezzen megőrizni méltóságát.
NYILAS (november 23. – december 21.) Tisztában van vele, 
hogy milyen irányba kell haladnia, hogy elérje áhított célját. 
Egyedül az bizonytalanítja el, hogy nincs elég tapasztalata az 
adott területen. Ezt leginkább határozottsággal kompenzálhat-
ja.
BAK (december 22. – január 20.) Nehéz kezelni egy olyan hely-
zetet, amikor egy felnőttet teljes mértékben gyermeki énje irányít 
és olyan önzően viselkedik, ahogy azt csak a gyerekek tudják 
megtenni. Ilyenkor nem segít az agresszió vagy a különböző 
szankciók, sokkal inkább az észérvekkel történő meggyőzés.
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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

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 

Komáromi
taxi-szolgálat

felvételre keres:
• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386

Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk furgonra – 3,5 tonnáig.

Tel.: 0908 555 600.
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KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

GYORSASÁGI MOTOROZÁS

KAJAK – KENU

KERÉKPÁROZÁS

KFC Komárom – Aquital FC Csákvár 1:2 (0:0)
A magyar bajnokság II. ligájának középmezőnyében játszó csákvári csapat min-
denképpen előnyben volt, hiszen a felcsútiak kedvencei hatalmas, megfiatalított 
kerettel játszik, s ezúttal is jócskán szerepeltek benne az I. ligás felcsútiak, mi-
közben a komáromiak ezt a felkészítő mérkőzésüket új szerzemény-jelöltjeik 
kipróbálására is felhasználták. A pályára lépő komáromiak összeállításában sok új név sze-
repelt (Leckéš. Antálek, Pagáč, Končal, Šimko, Fokaidis, Šulek, Pittner, Kollár, De Nguidjol, 
illetve Ondruš, Ujlaky, Begáň, Jankovič, Beseda és Erős), hiszen a bajnokság befejeztével tá-
vozott a csapatkapitány és házi gólkirály Samir Nurkovič, aki a johannesburgi Kaizer Chiefs 
FC-nél folytatja pályafutását. Hivatalosan is bejelentették már Domonkos Kristóf távozását, 
aki Győrbe igazolt, Mészáros András pedig a DAC farmcsapatának, a somorjai klubnak szí-
neiben lép pályára a másodosztályban.

WESTERN-LOVAGLÁS

Az első „vakációs” hétvégén rendezték meg a 62. Trencséni Regattát, amelyen 28 szlovák és 
cseh szakosztály 450 versenyzője állt rajthoz. A szlovák kupaverseny pontjaiba is beszámító 
versenyeredmények a 200, 2 000 és 4 000 m-es távon születtek.

Egyéni eredmények: 
Szombati futamok
200 m-es táv:
K1 11 éves fiúk: …7. Hozlin-
ger Daniel Michael * K1 9 
éves fiúk: …2. Ódor Alex, …6. 
Buga Ilan * K1 12 éves fiúk: 
…3. Marsal Máté, …7. Bugár 
Marek * K1 13 éves fiúk: 1. 
Grolmus Lukáš, …3. Podle-
iszek Dávid, …4. Ikréni Márk, 
5. Nagy Dominik * K1 14 éves 
fiúk: …2. Tomáš Farkaš, 6. 
Dominik Doktorík, 9. Jakub 
Zrnek * K1 kadétok: …5. Sch-
rimpel Peter, …9. Podleiszek 
Filip * K1 kadétlányok: 1. Bu-
gár Réka, …6. Koczkás Eszter 
* C1 kadétok: 1. Ott Jakab, 
…7. Sýkora Adam Anton * K1 
10 éves lányok: …2. Marko-
vičová Diana, …5. Kertészová 
Réka * K1 11 éves lányok: … 
3. Zrneková Michaela, …5. 
Demáčková Lucia * K1 12 
réves lányok: … 8. Szenczi-
ová Natália * K1 13 éves lá-
nyok: …2. Tóthová Tamara * 
C1 14 éves lányok: …5. Mol-
nár Anikó * C1 juniorlányok: 
…3. Ikréniová Viktória * K1 
férfiak: 1. Zirkelbach Gabriel, 
…4. Tóth Norbert, 5. Bukovs-
ky Tibor * K1 nők: 1. Doktorí-
ková Anna * K2 13 és 14 éves 
lányok: …3. Tóthová Tamara 
– Tylková Hanka (ŠGT) * K2 
13-14 éves fiúk: 1. Grolmus 
Lukáš – Doktorík Dominik, 2. 
Farkaš Tomáš – Kováč Dávid 
(NOV), …7. Ikréni Márk – 
Zrnek Jakub, …9. Podleiszek 
Dávid – Matúš Bagin * K2 ka-
détok: …3. Podleiszek Filip – 
Schrimpel Peter * C2 kadétok: 
…2. Ott Jakab – Psotný Adam 
(ŠGT), …4. Sýkora Adam An-
ton – Masaryk Kristián (ŠKD) 

K2 kadétlányok: 1. Bugár Réka 
– Koczkás Eszter * C2 kadét-
lányok: …2. Jelínková Aneta – 
Kubicová Nina (ŠKD).
2 000 m-es táv:
K2 11 és 12 éves fiúk: …2. 
Marsal Máté – Bugár Marek, 
…4. Tóth Michal – TéglásMá-
rio, …14. Borbely Jaroslav – 
Hozlinger Daniel Michael,… 

21. Demáček Samuel – Lukáč 
Teo Peter * K2 11-12 éves lá-
nyok: …4. Zrneková Michaela 
– Demáčeková Lucia.
Vasárnapi futamok:
2 000 m-es táv
K1 10 éves lányok: …2. Mar-
kovičová Diana, …5. Ker-
tészová Réka * K1 11 éves 
lányok: 1. Zrneková Micha-
ela, …7. Demáčková Lucia, 
…15. Vámos Dóra * K1 12 
éves lányok:… 6. Szencziová 
Natália,… 9. Ptáčková Eliška 
* K1 13 éves lányok: …2. Tó-
thová Tamara * K1 14 éves lá-
nyok: …11. Kovács Viktória, 
K1 10 éves fiúk: …9. Hodek 
* K1 éves fiúk: …5. Michal 
Tóth , …12. Borbely Jaros-
lav, …15. Hozlinger Dani-
el Michael, …18. Demáček 

Samuel, …20. Buga Nathan 
* K1 12 éves fiúk: 1. Marsal 
Máté, …4. Bugár Marek, …6. 
Téglás Mário, …20. Lukáč 
Peter Teo * K1 13 éves fiúk: 
1. Grolmus Lukáš, …3. Nagy 
Dominik, 4. Podleiszek Dá-
vid, 5. Ikréni Márk, …24. Za-
uko Viktor * K1 14 éves fiúk: 
…1. Farkaš Tomáš, 2. Dokto-

rík Dominik, …8. Zrnek Ja-
kub, …13. Bagin Matúš * K1 
9 éves fiúk: …2. Ódor Alex, 
…4. Buga Ilan, …9. Hovorka 
Márk.
4 000 m-es táv
K1 kadétok: …5. Podleiszek 
Filip,… 22. Németh Dominik, 
…27. Bóna Szilárd * K1 kadét-
lányok: … 4. Bugár Réka, …7. 
Koczkás Eszter * K1 veterá-
nok: 1. Győri Tibor, …3. Tóth 
Norbert, 4. Bukovsky Tibor * 
K1 nők: 1. Doktoríková Anna * 
C1 juniorlányok: … 2. Ikrénio-
vá Viktória * C1 kadétok: …5. 
Ott Jakab, …11. Sýkora Adam 
Anton.
Csapatversenyben: 1. KRK 
Nyitranovák 169.00 * 2. KKK 
Komárom 162.50 * 3. KK Pős-
tyén 119.50.

A 14 éves fiúk 2000 m-es távján ezüstérmes lett a Farkaš To-
máš – Doktorík Dominik páros

A komáromiak az első félidőben ellenfelük ki-
ismerésére törekedtek, bár el kell ismerni, hogy 
a magyar csapat is hasonló taktikát választott. 
Mindkét fél indított veszélyes támadásokat, 
de gólt lőni egyiküknek sem sikerült. A máso-
dik félidőben fordult a kocka, a találkozó 62. 
percében egy szép összjáték után a hazai csapat 
megszerezte a vezetést jelentő gólt, s tíz perc-

cel később már kétgólos volt. Szerencsére jól 
ismerte fel a helyzetet a komáromiak új szerze-
ménye, aki a találkozó harmadik, a KFC szépítő 
gólját lőtte.
Lapzárta után, kedden 19 órakor a Vasas újon-
nan átadott stadionjában lép pályára a KFC. A 
Vasas egyébként a pályanyitón a DAC-cal ját-
szott, s a csallóközieket 2:0 arányban győzték le.

Felkészítő mérkőzések
Szentpéter – Dunamocs 6:3 * Szilos – Duna-
mocs 4:6.

Kikkel találkozhatunk?

Az extraligás komáromi kosárlabdacsapat már elkezdte fel-
készülését a 2019/20-as sportévre. Először a csapat káderke-
retének véglegesítése a cél. Jó hír, hogy a csapat kilencedik 
játékosaként Matej Marchyn lesz, aki a hetedik szezonban 
viseli majd az MBK Rieker COM-therm mezét. Az ő esetében 
újdonság lesz, hogy idén már a kosárlabdaklub elnökségének 
tagjaként is tevékenykedik.
A komáromi csapat új jövevénye 
lesz Pipíška Branislav, a bajmóci 
születésű, 183 cm-es irányító. Ko-
rábban megfordult már Losoncon, 
Privigyén és Besztercebányán is. 
A csapat vezetése már megkötötte 
a szerződést Miloševič Nenaddal, 
Bolek Lukášsal, Halmeš Filippel, 
Hayes Bradleyvel, Boban Tomič-
csal, Ray Deondreval és Bowman 
Milesszel. 
A csapat edzői posztját ebben az 
idényben a szerbiai Vržina Alek-
sandar tölti be. Róla tudni kell, 
hogy saját kosárlabda-akadémiája 
van, ahol az amerikai egyetemek 
csapataiba való bejutásra készíti 
fel az NBA leendő játékosait.

Komáromtól alig 8 km-re van a Briežky lovastelepe, ahol 
a legnagyobb népszerűségnek a western-lovaglás örvend. 
Sokan csak kedvtelésből pattannak fel a nyeregbe, mások 
saját lovukat tartják a telepen. A múlt hét végén a család-
tagok, testvérek, szurkolók rajtoltak junior, póni és felnőtt 
kategóriában, hogy a háziversenyen összemérjék tudásu-
kat lovas szlalomból és hordókerülésből.
Nagy harc folyt a lovaspályán, 
s a versenyzőket szakmai zsűri 
– a klub „hivatásos” verseny-
zői – felügyelték, a zsűri el-
nöke Scholtzová Carla volt. A 
junior kategória győztese Ber-
náth Erika lett, a pónik nyer-
gében Furinda Lili (6 éves) és 
Andrejkovičová Nina (7 éves)
győzött. A felnőttek kategóri-
ájában megosztott első helyet 
ért el Bartalos Angelika és Ur-
banová Jarka, ezüstérmes lett 
Boťánsky Jaroslav. Negyedik 
lett Földes Sándor, ötödik 
Konopčíková Táňa, hatodik 
(megosztva) Andrejkovicová 
Ivana és Urbanová Lucia. A 

lovakat Jarka Urbanová készí-
tette fel a küzdelemre.

Karol Scholtz felvételei

Június 6-án rendezték meg Bolykban (Boľkovce, 
Losonci járás) a motorkerékpárosok gyorsulási 
versenyének következő fordulóját, amelyről nem 
hiányozhatott a komáromi Szabó (Coco) István 
sem.
Ezúttal a gyorsasági táv 201 
méter (1/8 mérföld) volt, ezt 
István a legjobb idejével, 6,17 
másodperc alatt teljesítette, mi-
közben a legnagyobb sebessége 
202 km/óra volt. Coco egész 
nap megőrizte vezető szerepét, 
azaz az első helyét. Nem csoda, 
hogy ennek alapján az SMF ver-
senysorozatban az első helyen 
végzett, ráadásul az SŠA ver-

senysorozatában 
a döntőkben sike-
rült megvédenie 
ezt a pozíciót.
– Azzal, hogy 
mind két szlovák 
ver senyso ro zat 
aznapi futamát 
megnyertem, a 
győzelem ez eset-
ben azt is jelen-
tette, hogy akkora 
előnyöm van az 
éves összetettben, hogy ezt a baj-
noki címet már nem lehet elven-
ni tőlem – nyilatkozta lapunknak 

a bajnok. Az idei öt verseny-
napból már csak egy van hátra, 
ahol Szabó Coco István átvehe-
ti a bajnoki díjakat.

Elkészült a II. liga összeállítása, viszont a sorsolással kapcsolatosan még foly-
nak a tárgyalások. Ha sikerül az egyezkedés, augusztus közepén indulhat a 
2019/2020-as fociév, amelynek csapatai:
FK Zólyombrézói Vasművek (Podbrezová) * 
FK Poprád * MFK Szakolca * MFK Tatran Lip-
tószentmiklós * KFC Komárom * MFK Dukla 
Besztercebánya * FK Vágtölgyes (Dubnica nad 
Váhom) * FC Ligetfalu * Slavoj Tőketerebes * 
Partizán Bártfa (Bardejov BŠK) * MŠK Zsolna 

B * FC ŠTK 1914 Somorja * MFK Rózsahegy 
B * MŠK Púhó * ŠK Pozsonyi Slovan B * FC 
Kassa.

Tizenöt komáromi, gútai és izsai túrakerékpáros vállalta, hogy a 
hegyek mellett a nyári meleggel is megküzd, amikor részt vesz 
az idei Turul-túrán. Miután (egy-két defekt árán) a csapat felért 
a tatabányai Turul-
szoborhoz, a részt-
vevők úgy döntöt-
tek, hogy hazafelé 
a tatai tavaknál áll-
nak meg egy hosz-
szabb pihenőre. A 
büfélátogatás után 
a kerékpárúton ju-
tottunk haza.

Buga F.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Hrabovská Katarína (88 éves), a gútai 
Varga František (84 éves), a csallóközaranyosi Šušik 
Rozália (71 éves), a perbetei Papp Klára (79 éves), a 
pati Hornyák Erzsébet (81 éves), a hetényi Komjáti-
ová Helena (82 éves), a kolozsnémai Nagy Béla (84 
éves) és Németh Anna (60 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a tanyi Gaál 
Gergő, a nagykeszi Spitznágel Natá-
lia, a marcelházai Opálková Eliana, a 
kavai Horváth Ádám, a csallóközara-
nyosi Vasy Ádám, a nagyharcsási Lakatos 
Rodrigo, a szőgyéni Szűcs Lea, a komáro-
mi Szabó Dominik Ármin, az ógyallai Dolniková 
Hana, a somorjai Kocsis Tamara, a karvai Keszeg 
Tomáš, a hetényi Szilárd Annamária és a köbölkúti 
Farkasová Liza.

A Dunatáj receptkönyvéből

ZÖLDBABOS-TEJFÖLÖS
SERTÉSPÖRKÖLT

Hozzávalók / 4 adag:
50 dkg sertéslapocka
2 fej hagyma
1 paradicsom
1 zöld paprika
2 gerezd fokhagyma
50-60 dkg friss zöldbab
2-3 dl tejföl
só, törött bors
őrölt kömény
őrölt majoránna
piros fűszer paprika
piros arany 2 evőkanál zsír vagy olaj

Hozzávalók:
Az alaphoz:
30 dkg finomliszt  
(+ a szóráshoz)
1 csomag sütőpor
25 dkg margarin  
(+ a kenéshez)
10 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
5 db tojássárgája
A tetejére:
5 db tojásfehérje
20 dkg porcukor
30 dkg piros ribizli

HABOS RIBIZLIS 
SÜTI

Elkészítése:
A lisztet elkeverjük a sütőporral. Hozzáadjuk a margarint, a 
porcukrot, a vaníliás cukrot és a tojássárgáját, majd alaposan 
összedolgozzuk.
Margarinnal kikent, liszttel megszórt, közepes méretű tepsibe 
simítjuk a tésztát, majd 180 fokra előmelegített sütőben kb. 15 
perc alatt félig megsütjük.
A leszemezett, megmosott és leszárított ribizlit a tésztára 
halmozzuk. A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük, 
majd a ribizli tetejére simítjuk és addig sütjük, amíg a tojáshab 
aranyszínű lesz.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: az ifjúságfalvai Szénási János és a 
komáromi Jančová Ildikó

július 13-án Jenő
július 14-én Örs
július 15-én Henrik, Roland
július 16-án Valter
július 17-én Endre, Elek
július 18-án Frigyes
július 19-én Emília

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

Elkészítése:
A hagymát apróra, a paprikát és a paradicsomot kis kockára, a 
húst pörkölt méretű kockára vágjuk fel. A zsiradékra feltesszük 
párolni a hagymát, sózzuk, amikor már kezd sárgulni, pici vizet 
adunk hozzá, majd belerakjuk a paprikát, a paradicsomot és a 
zúzott fokhagymát a fűszerekkel együtt, kivéve a pirospaprikát. 
Apróra vágott petrezselyemzöldet is adhatunk hozzá.
Amikor kezd alakulni a szaft, beletesszük az előre besózott húst, 
picit lepirítjuk, majd rászórjuk a pirospaprikát, és felengedjük 
vízzel. Amikor forrni kezd, lassú tűzön főzzük tovább.
A zöldbabot megtisztítjuk, hasábokra vágjuk és megmossuk. 
Amikor a hús már közepesen megpuhult, hozzáöntjük a zöldba-
bot és tovább főzzük. Szükség szerint még fűszerezhetjük, illetve 
pótoljuk az elfőtt vizet. Mikor már majdnem kész, behabarjuk a 
tejföllel, és hagyjuk még egyszer felforrni.

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

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

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50. – eurótól,
  

betűaranyozás: 
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

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

www. aplicoplus. sk

A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön  
a szakembereknél:

Lapostetők szigetelését
vállalom

Izolácia plochý striech
Tel.: 0918 780 688.

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

Autóbiztosítás? 
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Lakásbiztosítás
a legjobb áron?

Tel.: 0905 928 195

Autóbeltér és klimatizációs rendszer
tisztítása és fertőtlenítése ózonnal

Eladó
Búcson elektromos

(villanymotoros)
gabona- és kukoricaőrlő.

Tel.: 0918 782 689

* Sírkövek vésése és festése. 
Tel.: 0908 753 072. 
* Eladó egyszer használt mo-
toros permetező. Ára 50 euró. 
Tel.: 0907 211 929
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Ő már ott nyugszik,
ahol nincs fájdalom,
örök álmát őrzi
béke és nyugalom.

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 12-én,

halálának tizedik évfordulóján
Horváth Gézára

Gútán.
Emlékét örökké őrzi

Domján József és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Registračné pokladne
PREDAJ SERVIS

w w w.  re g i s t r a c n e p o k l a d n e k o m a r n o .  s k 
m a i l :  p ro f i t e c h n i k @ o r a n g e m a i l .  s k

Info – 0907 227 699


