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A „vétők” büntetésre
is számíthatnak!

A kötelező óvodáztatásról szóló rendelkezés 2021. január 1-jén lép életbe. A törvény ponto-
san megszabja az osztálylétszámokat. A minisztérium szerint a kötelező óvodalátogatásnak 
főleg a rossz szociális helyzetben lévő családok gyerekei számára lesz pozitív hozadéka, 
hosszú távon az iskolai országos felmérések eredményeinek általános javulását várja a ren-
delkezéstől.

A törvényt előterjesztő Martina 
Lubyová (SNS) szakminiszter 
szerint a kötelező óvodaláto-
gatás az egyik legfontosabb 
lépés a marginalizálódott roma 
közösségekben élő gyerekek 
felzárkóztatására.
A törvénymódosítás emellett 
megtilt mindenféle politikai 
tevékenységet az iskolákban, 
és kötelezővé teszi a pedagó-
gusok számára a feddhetetlen-
ségi bizonyítvány bemutatását. 
Ennek a problémának a kikü-
szöbölésére a kötelező óvo-
dalátogatás bevezetése bevett 
gyakorlat a környező orszá-
gokban.
Az önkormányzatok azt kifo-
gásolják, hogy egyelőre sem-
miféle anyagi fedezetet nem 

kaptak a kötelező óvodáztatás 
bevezetésére, ráadásul több 
helyen a régi óvodákat eladták 
és ma más, nem oktatási funk-
ciókat töltenek be.
A köztársasági elnök szintén 
aláírta a pályakezdő pedagó-
gusok fizetésének emeléséről 
szóló törvényt. Szeptember 
1-jével 9,5 százalékkal emel-
kednek a bértarifák, az emelés 
összege a szakmai gyakorlat 
idejétől is függ.
Az 1–8 éve pályán lévő peda-
gógus fizetése 0,25, a 9–40 éve 
tanítóké 0,5 százalékkal emel-
kedik. Az emelések megmutat-
koznak a bérkiegészítésekben, 
például az osztályfőnöki pót-
lékban vagy a túlórák után járó 
jutalmakban is.

A felsőoktatásban dolgozók 
bére is növekszik Szeptem-
ber elsejétől 8,7 százalékkal 
emelkedik a főiskolai oktatók, 
valamint a fejlesztés és a ku-
tatás területén tevékenykedő 
alkalmazottak bére. A követ-
kező lépésben, 15 év szakmai 
gyakorlat után átlagosan 2 
százalékkal, 32 év után pedig 
átlagosan 3 százalékkal emel-
kedik a fizetésük. Emelkednek 
a doktori ösztöndíjak is, még-
pedig 8,7 százalékkal. 
A törvényben szereplő át-
meneti rendelkezés kizárja 
az érintett munkavállalókra 
vonatkozó fizetési fokozatok 
alkalmazását a 2019. szeptem-
ber 1. és december 31. közötti 
időszakban. 

Ma már a MARTfeszt helyszíne teljesen kiürült, a rendezvé-
nyek látogatói viszont még soká hálásan gondolnak a szer-
vzőkre, rendezőkre, s várják a hírt, hogy jövő év júliusában 
mivel lepik meg őket. A fesztiválról készített összefoglalót 
lapunk második oldalán közöljük.

Nem lesz látványos összeborulás a két magyar párt között?
A felvidéki magyarok szerint is

végnapjait éli a Híd
A Most-Híd és az MKP küldöttei múlt héten csütörtökön megtartott egyeztető találko-
zójukon megegyeztek, nem hoznak létre közös választási pártot, és nem fogják közös lis-
taként használni a Most-Híd jelöltlistáját. A további lehetőségekről – választási koalíció 
vagy önálló jelöltlisták – később még tárgyalni fognak. 
Mindkét párt küldöttei egyet-
értettek abban, hogy nagy fe-
lelősséggel tartozunk azért, 
hogy a régióknak és a nemze-
ti közösségeknek, beleértve a 
magyar kisebbséget is, legyen 
tisztességes parlamenti képvi-
seletük a 2020-as választáso-
kat követően is” – olvasható a 
Most-Híd közleményében. A 
pártok azt a megoldást fogják 
választani, amelyik nagyobb 
esélyt biztosít a parlamenti 
képviseletre.
A Most-Híd és az MKP küldöt-
tei leszögezték, hogy az együtt-
működés alapfeltétele, hogy 
megőrizzék pártjuk arculatát és 
alapelveit.
Egyben tudatosították, hogy 
amennyiben koalícióra lépné-
nek, a parlamentbe jutáshoz 7 

százalékos eredményt kellene 
elérniük, amire semmi esély 
nincs.
A tárgyalás során négy lehető-
ség merült fel: külön indulás, 
közös indulás a Híd listáján, 
új választási párt létrehozá-
sa, illetve a 7%-os választási 
küszöbbel számoló választási 
koalíció.
A tárgyalás során egyértelmű-
vé vált, hogy ezek közül a le-
hetőségek közül kettő megva-
lósítására nincsen reális esély: 
a Híd listáján való indulásra, 
valamint a választási párt létre-
hozására. 
Ebből kiindulva a felek meg-
egyeztek, hogy a következő 
időszakban a pártok házon be-
lül elemzik, hogy a fennmaradó 
két megoldás (külön indulás, 

koalíció) közül melyik ad jobb 
esélyt a parlamenti képviselet 
biztosítására. A két fél egyetér-
tett abban, hogy az együttmű-
ködés feltétele a pártok arcula-
tának és jellegének megtartása. 
A felek megegyeztek abban 
is, hogy a lehető legközelebbi 
időpontban tovább folytatják 
a tárgyalásokat a fennmaradó 
lehetőségekről.
Ezzel kapcsolatosan olvasó-
ink figyelmébe ajánljuk la-
punk 3. oldalán közölt Száraz 
Dénes és Samo Marec (Sme.
sk) tollából származó írást.

A Szent István Egyetem (SZIE) az 1999. 
évi LII. törvény alapján, a felsőoktatási 
intézmények integrációs programjá-
nak részeként jött létre 2000. január 
1-jei hatállyal, a jogelőd intézményeket 
is figyelembe véve a Gödöllői Agrár-

tudományi Egyetem, az Állatorvos-
tudományi Egyetem, a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem, a Jászberé-
nyi Tanítóképző Főiskola, valamint az 
Ybl Miklós Műszaki Főiskola jogutód-
jaként. A Szent István Egyetem, mely 

Magyarország legmeghatározóbb ag-
rár – felsőoktatási intézménye, a tavalyi 
nagy érdeklődésre való tekintettel idén 
is elindítja 6+1 féléves kertészmérnöki 
alapképzését (BSc) Komáromban, leve-
lező tanrendben.

Magas szintű, tandíjmentes agrármérnök-képzés indul Komáromban

Várják a jövő szakembereinek jelentkezését

A képzés a magyar állam által 
finanszírozott, vagyis tandíj-
mentes! A képzés szeptem-
berben kezdődik, jelentkezési 
határidő: 2019. augusztus 16.
A kertészmérnök diploma 
egyéni és családi gazdaságok 
létrehozására és irányítására, 
valamint szakigazgatási szer-
vezeteknél, mezőgazdasági, 
kertészeti nagyüzemekben, 
szakmai területeken, szakta-
nácsadói hálózatokban betöl-
tött vezetői, illetve középve-
zetői beosztások betöltésére 
teszi alkalmassá a sikeresen 
végzett hallgatókat.
A kertészmérnök (BSc) sza-
kot egyébként azoknak ajánl-
ják, akik egy nemzetközileg 
elismert egyetem nagy múltú 
karán kívánnak diplomát sze-
rezni, jó áttekintést szeretné-
nek a magyar és az európai 
mező- és élelmiszergazdaság-
ról, továbbá a gyakorlat leg-

újabb eredményeit szeretnék 
megismerni és szakterületü-
kön használni.
A képzés során az elméleti 
órákra Komáromban kerül 
sor, a Selye János Egyetem 
termeiben, jellemzően pénte-
ki (délután) és szombati napo-
kon. A SZIE gyakorlati kép-
zése és a tanulmányi szemlék 
a legjobb referenciákkal ren-
delkező helyi (határon túli) és 
magyarországi termelőüze-
mekben történnek, csoporto-
san, illetve a speciális gya-
korlati fogások elsajátítása 
érdekében kiscsoportban is. A 
helyszínek többek között: So-
roksári Botanikus Kert, Budai 
Arborétum, Kísérleti Üzem 
és Tangazdaság (Soroksár), 
Karvai Szakközépiskola. A 
felvételt nyert jelentkezők a 
SZIE teljes jogú hallgatóivá 
válnak, ezzel pedig az egye-
tem teljes infrastruktúrájához 

hozzáférnek. Bővebb információ, felvételi eljárással kapcsola-
tos tájékoztatás:

PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
Dunajské nábrežie/Duna rakpart 12-43.

945 05 Komárno/Komárom * P.O. BOX 54.
E-mail: info@proselye.org * Telefon: +421 919 382 333

Honlap: https://proselye.org/jelentkezes/

Martosi falunap

Martos községe azon kevés felvidéki falvakhoz tartozik, 
ahol a legfiatalabb generáció is példamutatóan vigyáz ősei 
hagyományainak megőrzésére. A jövő hét végén falunapot 
tartanak, amelyen ez az igyekezet tükröződik majd.
Szombaton, július 20-án Mar-
tos község önkormányzata és 
a Csemadok helyi szervezete 
a Zsitnyan Istvánról elnevezett 
művelődési ház melletti park-
ban rendezi meg a IV. Martosi 
Népzenei és Néptánctalálko-
zót. A rendezvény „előjátéka-
ként” 16,30-tól a legkisebbek 
számára Écsi Gyöngyi tart 
mesedélutánt Teremtésmese 
címmel, majd a martosi Kék-
nefelejcs népdalcsoport vezeti 
fel a találkozó műsorát. Ebben 
fellép a váli (Magyarország) 

Bíbor Néptánccsoport, az 
ógyallai Őszi Rózsa népdalkör, 
az ímelyi Szikes citerazenekar, 
a szentpéteri Gyöngyösbokréta 
néptánccsoport, majd a hazai 
Hagyományőrző Együttes lép 
színpadra. Őket követik a mar-
tosi szeniorok Örömtánccso-
portja, s a találkozó zárásakánt 
Bernáth Tamás és Szvrcsek 
Anita ad fergeteges operett és 
musical összeállítást. A fiata-
labb generáció is jól szórako-
zik majd a DJ ATEE által ren-
dett retro buli zenéjére.

Pénteken hajnalban hatalmas 
füst borította be Gúta fölött 
az eget, mert reggel, 5 óra 
körül kigyulladt a fafeldol-
gozó üzem gyártócsarnoka, a 
raktár és három műhely. Az 
oltásban több tucatnyi tűzoltó 
– a gútai, komáromi és nagy-
megyeri hivatásos, illetve az 
ógyallai, ekeli – vett részt. Hat 
tartálykocsit vittek a hely-
színre. A tűz keletkezésének 
okát szakértők vizsgálják. Az 
előzetes becslés szerint a tűz 
által okozott kár összege meg-
haladhatja a 200 000 eurót. A 
tűzben senki sem sérült meg.

EB-győztes
komáromi kajakozó!
Hatalmas, a nők kategóriá-
jában eddig még komáromi 
sportoló által ekkora sikert 
nem aratott EB-aranyérem-
mel tért haza a řačicei baj-
noki futamokról az U-24-es 
kategóriában rajtoló Pet-
rušová Mariana. Ő a K1-
es 1000 m-es távján aratott 
rajt-cél győzelmet.

Gratulálunk!

Lapunk  
tartalmából:

● Visszatekintő a MART-
fesztre 2. oldal

● A GAUDIUM évértéke-
lője 2. oldal

● Ki adott parancsot és en-
gedélyt a házbontásra?

● Sírfelirat Bugár Bélának
  3. oldal

Zuzana Čaputová államfő aláírta az ötéves gyerekek
iskola előtti kötelező óvodalátogatásáról szóló törvényt

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  www. dunata j .  sk  n  a facebook-on is  n 

A lángok martalékává vált a gútai faüzem
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Komárom városa
Klapka tér 1. * 945 01 Komárom

hirdetménye
a város tulajdonát képező ingatlanok kereskedelmi 
versenytárgyalás útján történő eladási szándékáról

1. Komárom városa, mint az ingatlan tulajdo-
nosa kereskedelmi versenytárgyalást hirdet a 
C regiszterben található, 5451/65-es számú, 
újonnan kialakított 25 m2-es terület eladásá-
ra, továbbá a C regiszterben lévő 5451/66-os 
számú, 25 m2-es terület, a C regiszterben lévő 

5451/67-es számú, 25 m2-es terület és a C regiszterben lévő 
5451/68-as számú 25 m2-es terület eladására, amelyet a C re-
giszterben lévő 5451/1-es számú, 19 344 m2-es beépített terü-
letből alakítottak ki, amely a komáromi kataszterben, a 6434-
es tulajdonlapon szerepel. 
Kikiáltási ár: Minden újonnan kialakított terület minimális ára 
(kikiáltási ár): 980 euró, amely egyben a legalacsonyabb ösz-
szeg. 
Az ajánlatok beküldésének időpontja és címe:
• 2019. augusztus 23., 12 óráig a Komáromi Városi Hivatal 
iktatójába, vagy 2019. augusztus 23-ig a városi hivatal címére.
Bővebb felvilágosítást a komáromi Városi Hivatal OESMM 
osztályán nyújtanak, tel.: 035/2851 377, 035/2851 379.
2. Komárom városa, mint az ingatlan tulajdonosa kereskedel-
mi versenytárgyalást hirdet a C regiszterben lévő, 1710/295-ös 
számú, 1434 m2-es szántóföldre, amely az őrsújfalusi katasz-
terben, a 934-es tulajdonlapon szerepel.
Kikiáltási ár: A minimális ár (kikiáltási ár): 63 096 euró, amely 
egyben a legalacsonyabb összeg. 
Az árajánlatok beküldésének időpontja és címe:
2019. augusztus 23., 12 óráig a városi hivatal iktatójába, vagy 
postai úton 2019. augusztus 23-ig a Komáromi Városi Hivatal 
címére.
Bővebb felvilágosítást a Komáromi Városi Hivatal OESMM 
osztályán nyújtanak a 035/2851 379, 035/2851 377-es telefon-
számon. 
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésével és 
annak feltételeivel kapcsolatos általános és műszaki in-
formációk, az ajánlatok kötelező tartalma, feltételei és a 
versenytárgyalás menete megtalálható a www.komarno.
sk honlapon, valamint Komárom város hirdetőtábláin. 

Komárom városa
Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye
a város tulajdonát képező ingatlanok kereskedelmi 

versenytárgyalás útján történő eladásáról
A komáromi városi képviselő-testület 2019. június 27-én kelt 
374/2019-es számú rendelete alapján jóváhagyásra került a 
város tulajdonát képező ingatlanok kereskedelmi versenytár-
gyalás útján történő eladása a Tt. 138/1991-es számú, a közsé-
gi tulajdonról szóló törvény 9. paragrafusának 1. bekezdése, 
valamint a kereskedelmi törvény 281–288 paragrafusa alapján.
A kereskedelmi versenytárgyalás tárgya a következő ingatla-
nok eladása:
1. kétszobás lakás (Udvaros utca 11., földszint, 1405-ös helyraj-
zi szám) társtulajdonosi résszel a ház közös tulajdonban lévő rész-
ében és berendezéseiben (5937/272458), valamint a komáromi ka-
taszter C regiszterében a 8602-es tulajdon lapon, az 5769-es szám 
alatt szereplő beépített területben, amelyre a 1118 m2-es lakótömb 
épült. * Kikiáltási ár: a Šagátová Alena mérnök által 2019. 05. 20-
án, az 58/2019-es számmal kiállított hivatalos szakértői vélemény 
alapján: 33 ezer euró, amely egyben a legalacsonyabb ár.
2. kétszobás lakás (Udvaros utca 1., I. emelet, 1405-ös helyrajzi 
szám) társtulajdonosi résszel a ház közös tulajdonban lévő rész-
ében és berendezéseiben (5937/272458), valamint a komáromi ka-
taszter C regiszterében a 8602-es tulajdonlapon, az 5769-es szám 
alatt szereplő beépített területben, amelyre a 1118 m2-es lakótömb 
épült. * Kikiáltási ár: a Šagátová Alena mérnök által 2019. 05. 
20-án, az 57/2019-es szám alatt kiállított hivatalos szakértői véle-
mény alapján: 35 400 euró, amely egyben a legalacsonyabb ár.
3. kétszobás lakás (Béke utca 10., I. emelet, 1384-es helyrajzi 
szám) társtulajdonosi résszel a ház közös tulajdonban lévő rész-
ében és berendezéseiben (5720/102960), valamint a komáromi ka-
taszter C regiszterében az 5812-es szám alatti, a 8557-es tulajdon-
lapon szereplő beépített területben, amelyre a 414 m2-es lakótömb 
épült. * Kikiáltási ár: a Šagátová Alena mérnök által 2019. 05. 19-
én, a 66/2019-es számmal kiállított szakértői vélemény alapján: 33 
ezer euró, amely egyben a legalacsonyabb ár.
4. kétszobás lakás (Esztergályos utca 7., I. emelet, 1370-es 
helyrajzi szám) társtulajdonosi résszel (5763/163039) a ház közös 
tulajdonban lévő részében és berendezéseiben, valamint a komá-
romi kataszter C regiszterében az 5884-es szám alatti, a 8523-as 
tulajdonlapon szereplő beépített területben, amelyre z 510 m2-es 
lakótömb épült. * Kikiáltási ár: a Šagátová Alena mérnök által 
2019. 05. 19-én, a 67/2019-es számmal kiállított szakértői véle-
mény alapján: 26 400 euró, amely egyben a legalacsonyabb ár.
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése és feltételei, 
beleértve a javaslattétel határidejét, olvashatók:
 * a város hirdetőtábláin
 * a város internetes oldalán: www.komarno.sk
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésével és annak 
feltételeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás, valamint a szer-
ződésjavaslat mintapéldánya írásban és elektronikus formában 
kérhető az alábbi címen: Komáromi Városi Hivatal, vagyon-
kezelési osztály, 945 01 Komárom, Vár sor 3., telefonszám: 
035/2851 378.
Az eladásra kínált vagyonnal kapcsolatos általános és 
műszaki információk kérhetők, illetve a versenytár-
gyalás tárgyát képező vagyon megtekintése egyeztethe-
tő a fenti címen, illetve telefonszámon.

A komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamara-
együttes továbbra is várja soraiba A GAUDIUM vegyes kar 
és hangszeres kamaraegyüttes a Komáromi Városi Művelő-
dési Központ (Vmk) és a Jókai Mór Alapiskola „csapata”, 
amelyet 2002. októberében a nevezett iskola gyermekkará-
nak azon egykori lelkes tagjai alapítottak, akik már gyer-
mekként megszerették a közös éneklést-zenélést, és felnőtt-
ként is örömmel, azaz Gaudiummal énekelnek, muzsikálnak, 
innen az együttes neve is: GAUDIUM. 
Próbalehetőség heti rendsze-
rességgel kedden és csütör-
tökön 17.30-tól 19.30-ig a II. 
lakótelepi, Béke utcai, Jókai 
Mór Alapiskola épületében. 
Az együttes szeretettel vár-
ja soraiba a nevezett iskola 
egykori gyermekkari tagjait 
és mindazokat (akik, ha nem 
is a nevezett iskolába jártak) 
szeretnének közösen énekelni, 
muzsikálni. Ne tétovázz, gye-
re, ha beállsz a GAUDIUM-
ba, sok élménynek lehetsz 
részese! 
A GAUDIUM most is gazdag 
évadra (20l8/2019 iskolaév) 
tekinthet vissza: 
* 2018. december 7-én a Jókai 
Mór Alapiskola – Pfeiferlik 
Annamária vezette „kicsi-
nyek” és a Juhász Mónika ve-
zetésével működő „nagyok” 
kórusa fellépésével rendezte 
meg a hagyományos adventi 
hangversenyét;
* December 9-én Dél-Komá-
romban az adventi műsorban 
énekelt a kórus, amikor Dobi 
Ákos orvos-zeneszerző alkotá-
saiból adott elő egy karácsonyi 
dalcsokrot.
* December 15-én Szolnokon 
Dobi Ákos Egy csillag fent az 
égen című dalestjével aratott 
az énekkar osztatlan sikert.
* 2019. február 22-én a Szlová-
kiai Magyar Peda-
gógusok Szövet-
sége (SZMPSZ) 
és a GAUDIUM 
polgári társaság 
közösen szerve-
zett rendezvé-
nyén, Stirber La-
jos Minden, ami 
nevelés 2 című 
könyvének bemu-
tatóján szerepelt 
az együttes. A 
könyv szerzőjével 

Vörös Mária, az SZMPSZ al-
elnöke beszélgetett;
* 2019 . március 14-én – a 
Komáromi Magyar Gimnázi-
um Öregdiákja és Tanárainak 
Baráti Köre, a Csemadok Ko-
máromi Városi Alapszervezete 
és a komáromi Vmk szervezé-
sében – a helyi óvodák és isko-
lák „Március van határtalan 
az élet” című ünnepi műsorá-
ban közreműködött a csapat, 
mint a GAUDIUM, valamint a 
Selye János Gimnázium egye-
sített énekkara és hangszeres 
kamaraegyüttese;

* Március 29-én az együttes 
– eleget téve Krüger Viktor 
meghívásának – a fotóművész 
JUBILEUM című kiállítása 
megnyitó műsorának volt köz-
reműködője;
* 2019 . április 5 –én – a GA-
UDIUM PT és a Vmk közös 
szervezésében – valósult meg 
a XVIII. VOX HUMANA – a 
komáromi énekkarok évente 
megrendezésre kerülő tavaszi 
hangversenye. Idén a város 
felnőtt kórusai találkoztak. A 

hangverseny hármas évforduló 
– a Csemadok megalakulásának 
70., Bárdos Lajos zeneszerző 
születésének 120., és Szíjjártó 
Jenő zeneszerző születésének 
100. évfordulója – jegyében 
zajlott. A GAUDIUM egyesít-
ve a Selye János Gimnázium 
énekkarával és hangszereseivel 
lépett fel. Emlékezetes marad 
a gimnazisták – Nagy Csomor 
István, Vajkai Miklós – hege-
dű, Lakatos Áron – brácsa, Jó-
kai Máté – nagybőgő, felállású 
népzenekarának közreműködé-
se. Az est fényét emelte Szíjjár-

tó Jenő lányának és családjának 
megtisztelő jelenléte;
* Május 24–én az együttes 
Grassl Ferdinánd vezetésével 
nagy sikerrel működött közre 
a Limes Galériában a nagyme-
gyeri Plauter Kúria Válogatás 
10 év anyagából című kiállítá-
son;
* Május 25 –én a Pápai Éneklő 
Szülők Kara Pünkösdi Kórusta-
lálkozójára való meghívásnak 
tehetett eleget a csapat; műsora 
ott is nagy siker volt;

* Június 1–én a 
Gimnázium Öregdi-
ákjainak és Tanárai-
nak Baráti Köre 15. 
Nagytalálkozóján 
újfent a Selye János 
Gimnázium énekka-
rával és hangszeres 
kamaraegyüttesével 
működött közre;
* Június 22-én a 
Vmk és a Gaudi-
um BT szervezés-
ében került sor az 

együttes újabb bemutatójára 1. 
Slágermúzeum címmel Csak 
átutazók vagyunk itt a Földön 
címmel szórakoztató estjére. A 
műsor összeállítói Dobi Ákos 
és Grassl Ferdinánd voltak.
* A GAUDIUM évadzáró fel-
lépése június 30-án volt Alis-
tálban. Az Oros Márta vezette 
alistáli Te Deum Laudamus Ka-
marakórus évadzáró hangverse-
nyére való kedves meghívásnak 
tett eleget. A kórustalálkozó to-
vábbi szereplői voltak: az Alis-
táli Gyermekkórus, a helyi 
SZELA ifizenekar, Oros Bog-
lárka Sára – ének, a dunaszer-
dahelyi Szent György Kórus – 
Kollár Katalin és Érsek Rezső 
karnagyok vezényletével.
Az ilyen és hasonló találkozók 
szépségét, érdekességét mindig 
azok sokszínűsége: a zene vi-
lágából való más-más merítés 
adja. A GAUDIUM most is hu 
maradt fennállásának 17 éve 
alatt kialakult arculatához: a 
hagyományos kórusművek elő-
adása mellett tudatosan vállalja 
a magyar zene könnyedebb mű-
fajaiból való művek előadását 
is. Műsora a következő volt: Ko-
dály Z . Köszöntő, Erkel F. Bánk 
bán – Ima, Cselényi L . Históriás 
ének, Nagy Ferenc, az együttes 
versmondó szólistájának tolmá-
csolásában, Kacsóh Pongrác – 
Heltai Jenő János vitéz – A strá-
zsamester és Bagó dala – Grassl 
Ferdinánd és Pfeiferlik Tamás 
szólójával, Koltay G. – Zsáko-
vics L . – Kell még egy szó .
A kedves közönség sok-sok 
tapsából ítélve a műsor elnyerte 
a jelenlévők tetszését.
Az együttes ezúton is köszöni a 
meghívást és a szíves vendég-
látást. Az összes fellépőnek és 
a szervezőknek gratulálunk!

 Stirber Lajos
 a GAUDIUM karnagya

Toborzó és visszatekintő 

A hetedik mámor Martoson
Július 7-én véget ért a 2019-es MartFeszt, mely az egyik legjelentősebb felvidéki közéleti sza-
badegyetem. Az idei rendezvény is gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket. A 23 prog-
ramhelyszínen mintegy 80 közéleti, kulturális, sport és családi program volt, melyen több mint 
200 fellépő, előadó vett részt. Ennek lebonyolításában és koordinálásában a főszervező Via 
Nova munkáját 18 társszervező és több mint 90 önkéntes segítette.

Kiadták
ellene

a körözést
A galántai rendőrség keresi 
a 29 éves, vágpattai (Pata) 
illetőségű Marián Cicákot, 
akit tudatmódosító szerek 
és tiltott anyagok illegális 
előállítása, tárolása és for-
galmazása miatt ítéltek el. 
A Nagyszombati Kerületi 
Bíróság elfogatóparancsot 
adott ki ellene.

Marián Cicák 180 cm ma-
gas, rövidre vágott haja 
van és szakállt viselhet. 
A nagyszombati kerületi 
rendőrségi szóvivő Marti-
na Kredatusová arra kér 
mindenkit, hogy aki látta 
valahol a keresett személyt, 
vagy tudja, hol tartózko-
dik, értesítse a hatóságokat 
privát üzenet formájában 
a nagyszombati rendőrség 
Facebook-oldalán keresz-
tül, vagy tárcsázza a 158-as 
rendőrségi hívószámot!

Tarlótűz
Koltán

A tűzoltóság ógyallai részlegé-
re július 7-én, délután három-
kor érkezett a riasztás, hogy 
az Érsekújvári járásban levő 
koltai határban ég a tarló. 
Az érsekújvári, lévai, dögösi, 
udvardi és ógyallai tűzoltók 
közösen fékezték meg a tüzet, 
amelynek nagyságára jellem-
ző, hogy az ógyallai tűzlova-
gok az oltás során 91 köbmé-
ternyi vizet használtak fel.

„Másképp énekel a felnőtt is,
ha magával hozza a gyermekkori ének 

rajongó lelkesedésének emlékét.”
(Kodály Zoltán)

Az öt nap alatt közel tízezren 
fordultak meg a martosi ren-
dezvényligetben, melyet Gubík 
László, főszervező organikus 
fejlődésként értékelt.
A szervezők idén a családok 
megszólítására helyezték a fő 
hangsúly, ezért a családdal ér-
kezőknek ingyenes belépést 
biztosítottak. De igyekeztek 
minden korosztályt megszólí-
tani és kedvezményeket biz-
tosítani, illetve odafigyeltek, 
hogy a felvidéki tehetségeket is 
felkarolják és szereplési lehető-
séget kínáljanak nekik. Ennek 
jegyében kaptak önálló műsor-
terepet a Ki a vagány a vidéken 
zselízi tehetségkutató verseny 
nyertesei, akik a mentoraikkal 
és a zsűrivel együtt alkothat-
tak közös produkciókat. Ahogy 

gyakorlattá vált az is, hogy a 
fesztivál keretein belül zajlik le 
a Felvidéki Labdarúgó Bajnok-
ság döntője, melyet idén Ímely 
csapata nyert meg. Hasonló-
képpen a fesztivál keretén belül 
zajlott a Felvidék Arca elneve-
zésű szépségverseny döntője is, 
mely ugyancsak nagy sikernek 
örvendett a közönség körében. 
A közéleti blokk is elérte célját 
azzal, hogy az Esterházy Aka-
démia udvarán díjtalan volt, így 
azt mindenki szabadon látogat-
hatta. A szellemi műhelymunka 
szerű előadások sorában idén is 
a Felvidék, a Kárpát-medence 
és a világ aktuális dolgai ke-
rültek terítékre, melyek minden 
évben fontos pillérei az aktuál-
politikai folyamatok alakulásá-
nak. 

Mindent összegezve Gubík 
László úgy látja, hogy sikerült 
hozni ebben az évben is azt 
az elvárt színvonalat, melyet 
évekkel ezelőtt megcéloztak: – 
Az Interreg pályázat nagyberu-
házásából jövőre egy komplett 
fesztiválfalu épül ki, ami új 
dimenziókat nyit a MartFeszt 
életében. Tudtuk, hogy idén ez-
zel még nem számolhatunk, de 
jelei már most is mutatkoztak. 
Ilyen a terep némi átrendezése, 
a műfüves focipálya vagy ép-
pen a kalandpark megépülése. 
A szellemiséget tekintve pedig 
úgy érzem, a Martosi Szabad-
egyetem immár nemcsak tema-
tizálni képes a felvidéki közéle-
tet, hanem szakmai műhellyé 
is vált, mely generálni tudja a 
folyamatokat – értékelt Gubík.



Cáfolhatatlan tény, hogy a gútai önkor-
mányzat rendkívül körültekintően ál-
lította össze a választási programját és 
olyan feladatokat tűz maga elé, amely 

a városi kasszát nem üríti ki, kellő tar-
talékokat hagy az esetlegesen előre nem 
látható események anyagi fedezetére. A 
hosszútávú, 2022-ig tervezett beruházá-

sok mellett az önkormányzat legutóbbi 
ülésén a rövidtávú beruházásokról is sza-
vaztak a városatyák. Minderről Horváth 
Árpád polgármesterrel beszélgettünk.
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Samo Marec: Sírfelirat Bugár Bélának
Világi Oszkár meghosszabbított keze, Bu-
gár Béla kijelentette, hogy ha alulmarad a 
választásokon, akkor nyugdíjba vonul. Már 
éppen itt lenne az ideje: nem igazán tud-
juk elképzelni, hogy hogyan és miért akar-
ná magát az öt százalék alól feltornászni. 
1992-ben Bugár Béla – akkor még Vojtech 
néven – a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés 
képviselője volt. Mindenkinél hosszabb 
ideje van a politikában, ahol néhány jó és 
néhány rossz dolgot is csinált. Végül pedig 
a rossz döntései temették el. Az emberi em-
lékezet a nemrégiben történt dolgokra em-
lékezik a legjobban, Bugár Béla legutóbbi 

dolgairól pedig nem sok jót lehet elmonda-
ni. Természetesen a politikának megvan a 
saját logikája, de az utolsó három év nem 
volt más mint szégyen, az utolsó év pedig 
egyenlő volt a zuhanórepüléssel. Az utolsó 
játszmával már nem tudott megbirkózni. 
Bugár Béla a lehetőségek és az álszentes-
ség mestere volt, de mivel eljött a politikai 
epitáfok (sírfeliratok – szerk. megj.) ideje, 
ezért itt van az övé is: Itt fekszik a megbíz-
ható koalíciós partner, Bugár Béla politikai 
teteme.

 (Sme.sk, Epitaf pre Bélu Bugára
(píše Samo Marec)

Turpiskodó összefogás
Az az ember érzése, hogy miután a Most-Híd és az 
MKP is a maga módján „ótézott” egyet a felvidéki ma-
gyar összefogás témában, ezzel mintha letudták volna 
a kötelező kűrt. Most már a szabadon választott gya-
korlatok lennének soron, de egyelőre elég nagy csönd 
van, csak a nép, az istenadta nép zúgolódik emiatt! Volt 
ugyan egy-egy találkozás a két „törpével”, a Hídnak az 
MKDSZ-szel, az MKP-nak a Magyar Fórummal. Meg-
ettek talán egy munkaebédet, koccintottak is egyet üdí-
tővel, mosolyogtak a kameráknak együtt egy jót, és le-
szögezték, hogy egyedül nem megy. De hogyan együtt? 
Miközben a felvidéki magyarok azt várják türelmet-
lenül, hogy mikor fog végre a két „óriás” egymással 
tárgyalni. Azt már hallani tőlük a médiákon át, hogy 
se veled, se nélküled, csak az álláspontok vannak még 
egyelőre olyan messze egymástól, mint a Felvidéktől 
az Óperenciás-tenger. A Híd befogadó, saját listás ál-
láspontja teljesen hátat fordít az MKP választási blokk 
elképzelésének, amit lehet választási pártnak, választá-
si szövetségnek vagy akár választási mozgalomnak is 
nevezni. Hogyan lesz ebből összefogás? A fene tudja… 
Úgy biztos nem, ahogy Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 
teszi azt a médián keresztül (pravda.sk) megüzenve az 
MKP-nak, hogy a választási párt egy halva született öt-
let, mert Szlovákiában már nem számít az etnikai elv a 
választásokon, a magyarok egyre inkább kezdik magu-
kat a szlovák társadalom részének tekinteni. Tudtommal 
senki se kérte meg arra az elnököt, hogy a nevünkben 
ilyen kijelentéseket tegyen, másrészt azért pofátlanság, 
hogy már a tárgyalások megkezdése előtt megüzeni az 
etnikai pártnak, hogy nincs jövője. Így aztán nem lesz 
könnyű az egyeztetés. Tudjuk, hogy ilyen és ehhez ha-
sonló kijelentésekkel szeretné megtartani a párt szlovák 
választóit, de már késő, mással kellett volna: gerinces 
politizálással. Az idő viszont sürget. Az időhúzás pedig 
Bugárnak kedvez, hogy időhiányra hivatkozva ne le-
hessen bejegyeztetni egy ilyen választási szövetséget. 
Számoljunk csak visszafele: a választási törvény idevo-
natkozó része alapján a szlovák parlamenti választások 
valószínűsíthető időpontja 2020. február 29. (szökőév), 
mivel a jelenlegi választási időszak 2020. március 5-én 
ér véget. A szlovák parlament elnökének a parlamenti 
választás időpontját 110 nappal a szavazás lebonyolí-
tása előtt kell kihirdetnie. A parlamentbe jutásért harc-
ba szálló politikai pártoknak 90 nappal a választások 
időpontja előtt le kell adniuk képviselőjelöltjeik listáját, 
vagyis legkésőbb még ez év decemberében. Amennyi-
ben új, közös választási pártban gondolkodunk, létre 
kell hozni egy előkészítő bizottságot, össze kell gyűj-
teni a pártalapításhoz szükséges aláírásokat, be is kell 
regisztráltatni a pártot, miközben menet közben és nem 
mellékesen egy ütős, közös választási programot is meg 
kell alkotni. Nem lesz egyszerű, ha a nyári szabadságo-
lást és az őszi szüretelést kivonjuk ebből az időből…
Bugár viszont feleslegesen aggódik amiatt is, hogy az 
idő rövidsége miatt a választási párt nem fog bekerülni 
az emberek köztudatába. Amire az emberek vágyód-
nak, amit évek óta el akarnak érni, azt villámgyorsan 
elfogadják. Van olyan kisgyerek, aki nem kezd el rög-
tön játszani a karácsonyra kapott, régóta óhajtott aján-
dékával!? Hogy majd húsvétig csak ismerkedik vele, 
nézegeti becsomagolva? Kizárt! Viszont a koalíciós 
indulást lehet ízlelgetni!
A tárgyalások elhúzódása miatt (valójában, tényélege-
sen még el sem kezdődtek) nem marad idő a választási 
párt bejegyeztetésére, felfuttatására. Nem szabad any-
nyira kishitűnek lenni, hogy a 7 százalékos küszöböt 
így, koalícióban indulva nem érjük el! Elég nagy baj 
lenne, ha teljes összefogással ezt nem sikerülne meg-
ugrani. Ez is kizárt! A szlovák szavazói miatt pedig 
felesleges annyira aggódnia Bugárnak. Egyrészt hol 
vannak már azok, másrészt van és lesz is hova men-
niük, sorra alakulnak az őket tárt karokkal befogadó 
progresszív szlovák pártok, átrajzolva ezzel a szlovák 
politikai térképet! Merészeket álmodozniuk Bugárék-
nak persze szabad, de hogy a vegyespárt listájára ke-
rüléséért tolongani fognak a magukra valamit is adó 
magyar emberek és pártok, az kizárt!
Meg aztán az is valószínűtlennek tűnik, hogy a válasz-
tók egy ilyen újabb vegyes listára szavazni fognak. 
Mert az őszinte összefogás helyett a hátsó szándék tur-
pissága a vezérelv...

Száraz Dénes

Egyre több ellentmondás van Komárom polgármestere nyilatkozata és
az egészségügyi szakértői vélemény között

A higiénia szakértői szerint nagymennyiségű
azbeszt került a talajba az épületbontás közben,

viszont ők nem adtak ki bontási engedélyt!
Bizonyára lesznek olyanok, akik fásultan legyintenek, feltéve 
a kérdést: Miért kell a bolhából elefántot csinálni? Pedig a ko-
máromi azbeszt-botrány – annak ellenére, hogy a városvezetés-
ben sokan annak akarják beállítani – nem ok nélküli bolhaper. 
Igaz, jó szándékból, de megmagyarázhatatlan gyorsasággal le-
bontották egy beilleszkedére alkalmatlan család bérleményét, 
s közben a legveszélyesebb rákkeltő anyagnak számító az-
beszttörmelék került a talajba, a levegőbe pedig por alakban.
Mindez jól látszik a JOJ-tv ál-
tal készített riportfilmben, ahol 
Komárom polgármestere és 
a KOMVaK vezérigazgatója 
tájékoztatta a közvéleményt, 
hogy korábbi tulajdonosától 
megvásárolták a romhalmaz-
ként ismert családi házat és azt 
lebontották, hogy a város eme 
csúf foltja véglegesen eltűnjön. 
Nem is lett volna ez probléma, 
hiszen évek óta csúfította az 
épület a környéket, lakóinak 
viselkedését pedig jobb nem 
emlegetni. Azzal viszont sen-
ki sem számolt, hogy lesznek 
olyan komáromiak, akik a po-
zitív hír mellett, azt is észreve-
szik, ahogyan az erőgépek ép-
pen a palatetőből álló tetőzetet 
bontják szét.
Talán, ha Keszegh Béla pol-
gármester a legutóbbi önkor-
mányzati ülésen nem kezd el 
folyamatosan magyarázkodni 
– ahelyett, hogy elismerte vol-
na a baklövést és vállalta volna 
a felelősséget (s azt nem pró-
bálta volna a KOMVaK igaz-
gatójára hárítani) –, akár el is 
felejthettük volna az ügyet. Ő 
nem azt tette, eléggé gyatrán 
bonyolódott bele saját tévedé-
sébe (hazugságába?), így min-
den bizonnyal elmarad majd az 
úrias „pardon”… 
Információink szerint, a nyo-
mozást a pozsonyi és nyitrai 
illetékes rendőri szervek után 
végre a komáromi bűnüldözési 
osztály is elkezdte.

Aki azt állítja, hogy nem hi-
szünk az igazságszolgáltatás-
ban (és feltételezzük, hogy lesz-
nek olyan személyek, pártok, 
akik minden követ megmoz-
gatnak majd annak érdekében, 
hogy az eddigi szokásokhoz 
hűen ad acta kerüljön az ügy), 
számoljon azzal, hogy becsü-
letsértés miatt bepereljük. Aljas 
gyanúsításnak tartjuk azt a fel-
tételezést is, hogy ismét beindul 
a gépezet és lesz olyan ügyész, 
aki a nyomozóhatóság által fel-
tárt tényeket „skutok sa nestal” 
felirattal tünteti el.
Szlovákiában a törvényes-
ség érvényesül, előbb-utóbb 
minden bűntényre fény de-
rül, legfeljebb egy alaposabb 
kormányváltást kell megvár-
ni…

Nem titok, hogy az ügy tisztázásának legnagyobb harcosa Bósza János. Magányosan és elkö-
telezetten harcolt az igazságért. Nem nyugodott bele Komárom polgármesterének magyaráz-
kodásba, hanem közvetlenül az illetékeshez, a Közegészségügy Regionális Igazgatóságához 
fordult (RÚVZ) az alábbi kérdésekkel:
1. Adott-e ki bontási engedélyt április 30-a előtt az intézet azbeszttartalmú tetőzet bontására?
2. Ha igen, kinek a nevére szólt az engedély?
3. Az Állami Egészségügyi Felügyelet higiéniai részlege ott volt-e a tetőzet bontásánál?
4. Ha igen, készült-e a bontásról hivatalos jegyzőkönyv?
5. Mikor és kinek lett április 30-án a higiénia részéről az első bontási engedély kiadva?
Bósza János levelére MUDr. Andrea Kološová, 
PhD., a komáromi Közegészségügyi Regionális 
Intézet (KRI)igazgatója, járási higiénikus július 
7-én válaszolt. Leveléből érdekes dolgokat tud-
hatnak meg az érdeklődők.
A bontásnál talált azbeszt eltávolítására má-
jus 9-én (!) adott ki az intézet engedélyt egy 
madari vállalkozónak, aki rendelkezik azbeszt 
eltávolítására és megsemmisítésére vonatkozó 

engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy az épület bon-
tásnál a kivitelezők nem rendelkeztek az ilyen-
kor szükséges engedéllyel, s így a KRI-nek 
nem is volt tudomása a bontásról. Mint azt az 
igazgatónő külön kiemelte, az ilyen bontási fo-
lyamatnál, annak megkezdése előtt kell kérni 
a KRI-től a beleegyezést. A bontásra korábban 
nem kért senki engedélyt és az intézetnek nincs 
tudomása arról, hogy azt ki hajtotta végre.

Közvetlenül a bontás után, ám a törmelékek elhordása előtt 
készült felvételen még láthatók az azbeszttartalmú hullámpa-
la-darabok, amelyek pár nappal később lefóliázott raklapon 
bukkantak fel, ép állapotban. Csoda történt volna?

7. Lehár Nyár
Vasárnap folytatódik a hetedik alkalommal megren-
dezett Lehár Nyár című rendezvénysorozat Komárom-
ban, a Klapka téren, melynek keretében ezúttal két 
gútai előadó szórakoztatja a zene szerelmeseit: Sipos 
Dávid sax show & Szemi Tóth István (DJ Szemi).

Gútán a rövidtávú beruházások elsősorban a városszépítést szolgálják
Apró lépésekkel, de látványosan

* Körültekintés, vagy óvatos-
ság? – Mindkettő. A város-irá-
nyítás, beleértve a képviselő-
testületet, jól tudja, hogy mire 
lenne az itt lakóknak szüksége, 
de tudják azt is, hogy csak ad-
dig nyújtózhatunk, míg a taka-
rónk ér. Sok helyütt az újonnan 
funkciókba került, s minden-
áron bizonyítani akaró tele-
pülésvezetők minderről meg-
feledkeztek és most az őket 
követő új vezetések próbálnak 
az eladósodás csapdájából ki-
lábalni.
* A rövidtávú feladatok kö-
zött ismételten ott találjuk 
a Radnóti utca ügyét… – A 
múlt század hetvenes évei-
ben, amikor a város hatalmas 
fejlődésen ment keresztül, a 
magánházak kertjeiben új ut-
cák nyíltak, amelyek az akkori 
előírásoknak megfelelő széles-
séggel készültek. Az elmúlt, 
csaknem fél évszázad azonban 
hatalmas műszaki haladást 
eredményezett, sokszorosára 
nőtt a személygépkocsik szá-
ma, szűknek bizonyultak az ut-
cák. Nem is szólva arról, hogy 
ezekben az utcákban nem volt 
megoldva az esővízelvezetés 
és egy kiadósabb zápor után 
az alagsori garázsokban állt a 
víz. Ilyen kellemetlen helyzet-
ben volt a Radnóti utca is, ahol 
megoldottuk ezt a problémát, 
most viszont a járda kiépítésén 
a sor. A gútai járdákkal kapcso-

latosan is ki kell dolgoznunk 
egy tervezetet, hogy a város 
felső végétől az alvégig zöty-
kölődés nélkül lehessen egy 
babakocsit eltolni.

* Nagyobb beruházásokkal 
is számolnak? – Mint az is-
meretes, megkapjuk a kellő 
támogatást az egészségügyi 
központ fejlesztésére, bővíté-
sére. Mindezt úgy kell majd 
megoldanunk, hogy az intéz-
mény mindennapi munkáját az 
építkezés ne zavarja. Sajnos a 

sportcsarnok állapota lesújtó, 
felújítása talán többe kerülne, 
mint egy új, modern sportléte-
sítmény felépítése. Számolunk 
bérlakások építésével, mert az 

a tapasztalatunk, hogy ez 
egyfajta ragaszkodást vált 
ki a bérlők között a város 
iránt. 
* Az önkormányzati ülé-
sen elhangzott, hogy szoci-
ális központot is szeretné-
nek kialakítani. Mi lenne 
ennek a feladata? – Való-
színűleg megvásárolunk a 
Dankó Pista lakótelep köze-
lében egy emeletes családi 
házat, amelyet sokoldalúan 
ki tudnánk használni. Itt le-
hetne többek között a városi 
rendőrség kihelyezett irodá-

ja, telente melegedő a hajlékta-
lanoknak, biztosítva a megfele-
lő tisztálkodási lehetőségeket is. 
Kialakítanánk egy kislakóterű 
szociális lakást, hogy esetlege-
sen egy családon belüli erőszak 
miatt utcára kerülő családot el 
tudjunk helyezni, illetve egy 
lakástűz miatt se kelljen a ká-

rosultaknak a csillagos ég alatt 
átvészelni az éjszakákat.
* A rövidtávú tervek között 
dominál a parkolóterületek 
kiépítése… – A parkolóhelyek 
számának hiánya egy-egy na-
gyobb rendezvénynél érezhe-
tő a legjobban. A hajómalom 
melletti szabadidőközpont ren-
dezvényei miatt sokszor fordul 
elő torlódás, ezt probáljuk or-
vosolni úgy, hogy a közelben 
térkövezett parkolót alakítunk 
ki, ahol díszfákat is kiültetünk. 
Parkoló lesz a Művészeti Alap-
iskola előtt, valamint a Partizán 
utcai fűtőház közelében. Ezzel 
egyidejűleg el kell készítenünk 
a város fő közlekedési tervét is.
* Köszönjük a tájékoztatást.
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MŰSORA JÁNLAT
Július 20-tól  26-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 .05 Pogg yász ,  13.10 
Édesek é s  mos tohá k 
(a mer.) ,  15.50 A lex fel -
üg yelő ( leng yel) ,  18.0 0 
Tények ,  18.55 Tra nsfor-
mer s  3.  (amer.) ,  22 .20 
Ju ra ss ic  Pa rk 3.  (amer.) , 
0.20 A ször ny a z a na-
kond a el len (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.35 
Isten belájkolt (amer.), 
12.35 Isten belájkolt 
(amer.), 13.35 Car ter ügy-
nök (amer.), 15.45 Zűrös 
kamaszok (amer.), 18.00 
Híradó, 19.00 Repcsik 
(amer.), 20.50 Batman: 
Kezdődik (amer.), 23.45 
Mad Max (amer.) 

RTL II
8.00 Robin Hood leg-
újabb kalandja i  (amer.), 
11.00 Haz ug csajok t á r-
sasága (amer.),  12 .55 
Eg y igazán csodás nap 
(amer.),  14.30 A g yanú 
á r nyékában , 17.30 Éj jel-
nappal Budapest ,  21.00 
Showder K lub Best of , 
23.00 Íz lések és pofonok 
(amer.)

M2
12.45 Roger, a járőr, 14.05 
Ha én állat lennék, 16.40 
Büszke bir tok, 17.00 Ele-
ena, Avalor hercegnője, 
18.15 Thor és az ór iások 
(német), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.05 Én va-
gyok it t , 22.45 Egyszer 
volt , hol nem volt (amer.), 
23.35 Akvár ium Stage 
Pass, 0.30 De ki ölte meg 
újra Paméla Rose-t? (f ran-
cia)

Duna tv
12.50 Jó ebéd hez szól a 
nóta ,  13.20 Doc Mar t in 
(angol),  14.20 Han n ibál 
t aná r ú r (mag yar),  16.00 
Család i kör,  17.00 Gasz t-
ro an g yal ,  18.00 Hí radó, 
18.35 Szerencseszombat , 
19.30 Az öreg hölg y és 
a tes tőr (amer.),  21.10 
Toszkán szépség (olasz), 
23.10 A mozi hang ulat a i

Duna World
11.20 Fér jet keresek 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.20 Balatoni nyár, 16.15 
Család-barát , 17.15 Most 
a Buday!, 18.50 Térkép, 
19.20 Ízőrzők, 20.00 Do -
kuzóna, 21.35 Fapad (ma-
gygar), 22.30 Hack t ion 
(magyar)

Pozsony 1
12.15 A pop legendái : 
Karol  Duchoň,  14.15 Poi -
rot  (angol) ,  15.50 Miss 
Marple  (angol) ,  17.30 A 
szocial izmus bájai ,  18.30 
Épí ts  házat ,  ü l tess  fá t ! , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 Fan-
tomas kontra  Scot land 
Yard (francia) ,  22.05 A 
gyűjtők ér tékei ,  22.35 
800 szó (ausztrál) ,  23.20 
Miss  Marple  (angol)
Pozsony 2
11.00 Generációk,  12.00 
Farmereknek,  13.55 
Tesztmagazin,  14.15 
Tour  de France,  17.45 
Labdarúgás,  20.20 For-
syte  saga (angol) ,  22.15 
Fargo (amer.)

Markíza tv 
9.00 A zsarolók (amer.), 
11.05 Szerelem f igyelmez-
tetéssel (amer.), 13.15 El-
hurcolva (amer.), 15.15 A 
bíró (amer.), 18.20 Mulat 
az elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Személyiségtolvaj (amer.), 
22.45 För telmes főnökök 
(amer.), 0.50 Az utolsó 
szamuráj (amer.)

JOJ TV
9.20 Nálunk ot thon, 10.45 
Evelin világa, 11.55 Szu-
per karaoki, 12.50 Dr. 
Dolit tle (amer.), 14.40 
Rémségek tengere (amer.), 
16.55 Doktor Szöszi 2. 
(amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 A 
célkereszten túl (amer.), 
22.20 Harmadnaposok 
(amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel, 0.02 Éjsza-
kai program

TV2
7.05 TV2-animáció, 10.40 
Több, mint testőr, 12.15 
Építkezők, 13.20 A de-
rék Dudley (amer.), 14.55 
Kapj el, ha tudsz! (amer.), 
18.00 Tények, 18.55 Gö-
rögbe fogadva (amer.), 
21.00 Anya, lánya, unoká-
ja (amer.), 23.25 Volt egy-
szer egy igazság (amer.), 
1.30 Egy nap (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.25 Ka-
landozó, 13.05 Isten veled, 
Magyarország!, 14.20 Car-
ter ügynök (amer.), 15.25 
Az óriásölő (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Cobra 11 
(amer.), 20.05 Az acélem-
ber (amer.), 23.10 A pusztí-
tó (amer.), 1.45 Mácsai Pál 
potréja

RTL II
9.40 Megőrjít a csaj (amer.), 
11.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 16.30 Ízlések és po-
fonok (amer.), 18.40 Éjjel-
nappal Budapest, 21.00 A 
szív bajnokai (amer.), 23.40 
Újra együtt (amer.)

M2
12.45 Roger, az ű r járó, 
13.05 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 Arany 
cseppek ( lengyel), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.10 
A kőszív (német), 23.40 
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.25 Par t itú ra , 
14.25 Bolygónk, a Föld, 
15.30 Kerek Ferkó (ma-
gyar), 17.00 Hogy volt?, 
18.35 Szeretünk, doki! 
(ausz t rál), 19.30 Zuha-
nás a szerelembe (amer.), 
21.20 Hétköznapi embe-
rek (amer.), 23.15 A mozi 
hang jai

Duna World
8.30 Önök kér ték , 11.05 
Felmegyek a minisz ter-
hez (magyar), 13.15 A na-
gyok, 14.40 Novum, 15.15 
Balatoni nyár, 16.30 Szép, 
szőke szerelmünk, a Ti-
sza , 17.30 Most a Buday!, 
19.05 Öt kont inens, 19.30 
Szerelmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 …
még k i rálynak se…, 22.35 
Hack t ion (magyar)

Pozsony 1
11.25 Sz lová k ia  képek-
ben ,  12 .20 Fa ntomas 
kont r a  Scot la nd Ya rd 
(f r a nc ia) ,  15.0 0 Poi rot 
(a ngol) ,  17.45 Menjü n k 
a  ke r tbe!,  18.20 A kony-
hám t i t ka ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 A pá r mai  kolos -
tor  (f r a nc ia - ola sz) ,  0.0 0 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
13.00 Színészlegendák, 
14.15 Tour de France, 
18.30 Est i mese, 19.50 
Hírek , 20.10 For tuna 
Liga , 20.40 Indiai nyarak 
(angol), 22.40 Talkshow, 
22.55 Gomora (olasz-né-
met)

Markíza tv
7.20 Scooby-Doo (amer.), 
11.20 Szaladjunk, mert 
jön! (cseh), 13.10 Riváli-
sok (amer.), 15.00 Halálos 
útkereszteződés (amer.), 
17.35 Nap, széna, pár po-
fon (cseh-szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 A specia-
lista (amer.), 22.40 Veszé-
lyes bosszúálló (amer.), 
0.45 A specialista (amer.)

,JOJ TV
9.40 Fog játok meg az t 
a lány t! (amer.), 11.40 
Varázslatos orchidea 
(amer.), 13.35 Vaddisznók 
(amer.), 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.35 Ben Hur (amer.), 
23.20 A jó, a rossz és a 
halot t (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, 
20.05 A mi kis falunk, 21.05 
Barátok közt, 21.45 A tanár 
(magyar), 22.45 Isten veled, 
Magyarország!, 0.30 Rejtje-
lek (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 árnyéká-
ban, 19.20 Showder Klub, 
21.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 23.45 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
11.05 Kukori és Kotkoda, 
12.10 Hoppi mesék, 14.05 
Unizoomi csapat, 17.25 
Dr. Plüssi, 18.10 Miles a 
jövőből, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t!, 21.55 Szellemekkel 
sut togó (angol), 22.40 
Akusztik, 23.50 Az A38 
Hajó színpadán: Kiste-
hén, 0.45 Melissa és Joey 
(amer.)

Duna tv
12.45 Kulinár is kalando-
zások, 13.20 Család-barát , 
14.20 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
11.05 Pacsir ta (magyar), 
14.20 Balatoni nyár, 16.20 
Családbarát, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Másfélmillió lépés 
Magyarországon, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Hogy volt?, 21.30 Munka-
ügyek (magyar), 22.30 Ég, 
föld, férf i, nő

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.10 Folklór, 
14.35 Hegyi doktor (német), 
16.25 Mexikó, 16.55 Brown 
atya (angol), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Szelle-
míró (amer.), 22.35 Krimi-
történetek, 23.25 Mindvé-
gig (francia)

Pozsony 2
12.35 Kerékpártúrák, 14.35 
Szórakoztató műsor, 16.00 
Nők a világ végén, 17.25 
Színészlegendák, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilm, 
21.00 Svédek a tanyáról 
(szlovák), 22.25 A szép fal-
vak szépen égnek ( jugosz-
láv)

 Markíza tv
12.10 Monk (amer.), 15.05 
Jószomszédi viszonyok, 
16.05 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Családi 
történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Rex (szlovák), 23.00 
Duso felügyelő (szlovák), 
0.05 Az Isten háta mögött 
(szlovák), 1.10 Gyilkos el-
mék (amer.)

JOJ TV
9.30 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, 23.10 
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.), 0.25 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 Fó-
kusz, 20.05 A mi kis falunk, 
21.05 Barátok közt, 21.45 
Csúcsformában (amer.), 0.25 
CSI: Miami helyszínelők 
(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
12.10 Hoppi mesék, 13.25 
Mamamackók, 14.05 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 
Én vagyok itt!, 21.55 Szel-
lemekkel suttogó (amer.), 
22.45 Odaát (amer.), 23.30 
Kulisszák mögött, 0.25 Me-
lissa és Joey (amer.)

Duna tv
12.45 Kulináris kalando-
zások, 13.20 Család-barát, 
14.25 Univerzum, 15.20 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, 
21.25 A diagnózis (lengyel), 
22.15 Velvet Divatház (spa-
nyol)

Duna World
11.30 Illetlenek (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Család-barát, 17.25 
Ízőrzők, 18.05 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Üdítő, 21.30 Munka-
ügyek (magyar), 22.35 Ég, 
föld, férfi, nő

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.10 Folklór, 
14.35 Hegyi doktor (né-
met), 16.25 Mexikó, 16.55 
Brown atya (angol), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
A Luhačovice-i csend-
őrök (cseh), 21.55 Elveszve 
(kopr.), 22.55 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
12.30 Kerékpártúra, 13.10 
Álmok a jövőről, 14.15 
Tour de France, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilm, 20.55 
Őszi maraton (orosz), 22.25 
Talkshow

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 Anyós, 22.55 Családi 
történetek, 23.55 Gyilkos 
elmék (amer.), 0.45 Monk 
(amer.)

JOJ TV
10.20 Rendőrök akcióban, 
11.20 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 Ben Hur (amer.), 
2.05 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.), 1.00 
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 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 20.05 A 
mi kis falunk, 21.05 Barátok 
közt, 21.45 Showder Klub, 
22.50 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 Kalózka és Kapitány 
kalandjai, 13.25 Mamamac-
kók, 15.25 Brümmögők, 15.45 
A dzsungel könyve, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Miles a jövőből, 
19.30 Alvin és a mókusok, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.05 
Én vagyok itt, 21.55 Szelle-
mekkel suttogó (amer.), 22.45 
Odaát (amer.), 23.30 Az A38 
Hajó színpadán, 0.30 Melissa 
és Joey (amer.)

Duna tv
10.00 Balatoni nyár, 12.50 
Kulináris kalandozások, 
13.20 Család-barát, 14.25 
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
11.40 Csodadoktor (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.20 
Horvát krónika, 14.20 
Balatoni nyár, 16.20 Csa-
lád-barát, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Másfélmillió lépés 
Magyarországon, 18.35 Itt-
hon vagy!, 19.00 Magyar 
válogatott, 20.00 Budavári 
Palotakoncert, 21.35 Mun-
kaügyek (magyar), 22.35 
Ég, föld, férf i, nő, 0.00 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.10 Folk-
lorika, 14.35 Hegyi doktor 
(német), 16.25 Nikaragua, 
16.55 Brown atya (angol), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 A hét becsületes em-
ber (amer.), 22.35 Éjféli nap-
fény (francia), 23.30 Hegyi 
doktor (német)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.30 
Kerékpártúrák, 14.15 Tour 
de France, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.15 A tavak 
titkos élete, 21.05 Megál-
ló kettőnek (orosz), 22.15 
Megálló kettőnek (orosz), 
23.35 Talkshow

Markíza tv
10.00 Lépéséről lépésre, 
12.15 Monk (amer.), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi t itkok, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi tör-
ténetek, 19.00 Híradó, 
20.30 12 éve eltűnt (amer.), 
22.35 Gyilkos elmék 
(amer.), 1.20 Monk (amer.)

JOJ TV
10.00 Rendőrök akcióban, 
11.00 Vadlovak, 13.45 A 
tárgyalóterem, 15.20 Csil-
lag születik, 17.20 IQ taxi, 
18.00 Védelmezők, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
Fekete özvegyek (cseh), 
21.55 Red Dog (amer.), 
23.55 Hawaii 5.0 (amer.), 
1.50 Vadlovak

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 
Szerelmem, Ramón (mexi-
kói), 16.45 Madárka (török), 
18.00 Tények, 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, 
20.05 A mi kis falunk, 
21.05 Barátok közt, 21.45 A 
feláldozhatók (amer.), 0.25 
CSI: Miami helyszínelők 
(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 Éj-
jel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.20 A nagy ho-ho-ho-hor-
gász, 12.30 Kalózka és Ka-
pitány kalandjai, 13.25 Ma-
mamackók, 13.40 Kelj fel, 
Marci!, 14.45 Lülü, a tek-
nőc, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10 
Miles a jövőből, 19.55 Bob, 
a mester, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Én vagyok itt, 
22.05 Kiberma, 22.40 Oda-
át (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 Al-
pesi őrjárat (olasz), 20.35 
Oviapu (amer.), 22.15 A 
tizedes meg a többiek (ma-
gyar)

Duna World
11.20 A Molitor ház (ma-
gyar), 13.50 Alpok-Duna-
Adria, 14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Család-barát, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Szenes Iván írta, 21.35 
Munkaügyek (magyar), 
22.35 Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1
12.20 Prof ik , 14.05 Folk-
lór, 14.35 Hegyi dok tor 
(német), 16.25 Mian-
mar, 16.55 Brown atya 
(angol), 17.45 A párbaj, 
18.20 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Medici-
ek (olasz-f rancia), 21.25 
Viktór ia k i rálynő (angol), 
23.05 Hegyi dok tor (né-
met), 23.50 Prof ik

Pozsony 2
11.45 Törpék, 13.10 A ta-
vak titkos élete, 14.15 
Tour de France, 18.00 Ti-
tokzatos sziget, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Dokumentumfilm, 21.05 A 
cár gyilkosa (orosz-angol), 
22.45 Rendőrség, 23.00 
Talkshow

Markíza tv 12.15 
Monk (amer.), 15.05 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi törté-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
Feleségcsere, 23.15 Rex 
(szlovák)

JOJ TV
10.00 Rendőrök akcióban, 
11.00 Vadlovak, 13.45 
Tárgyalóterem, 15.20 
Csillag születik, 17.00 
Híradó, 17.20 IQ taxi, 
18.00 Védelmezők, 19.00 
K r imi, 19.30 Híradó, 
20.35 Elő az igazsággal, 
23.30 Inkognitó

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 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, 12.20 Szulej-
mán (török), 14.40 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
15.45 A szeretet útján (tö-
rök), 16.50 Megtörve (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 20.05 A mi kis fa-
lunk, 21.05 Barátok közt, 
20.45 Oltári csajok (ma-
gyar), 21.45 Isten belájkolt 
(amer.), 22.40 Isten beláj-
kolt! (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 Kalózka és Kapi-
tány kalandjai, 14.00 Ebadta 
focista (amer.), 15.25 Brüm-
mögők, 17.25 Dr. Plüssi, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Én va-
gyok itt, 21.55 Szellemekkel 
suttogó, 22.45 Odaát (amer.), 
23.35 Akvárium, 0.30 Melissa 
és Joey (amer.)

Duna tv
12.45 Ízőrzők, 13.20 Család-
barát, 14.20 Univerzum, 15.20 
Végtelen szerelem (török), 
16.10 Rex felügyelő (osztrák), 
17.05 Anya, az állatorvos (né-
met), 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Alpesi őrjárat 
(olasz), 20.35 A kalózok há-
borúja (olasz), 22.20 Maigret 
és az éjszaka örömei (angol), 
23.55 Balatoni nyár

Duna World
11.30 Hátország (magyar), 
13.45 Öt kontinens, 14.20 
Balatoni nyár, 16.20 Csa-
lád-barát, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Másfélmillió lépés 
Magyarországon, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Önök kérték, 21.40 Munka-
ügyek (magyar), 22.40 Ég, 
föld, férf i, nő

Pozsony 1
12.20 Prof ik , 13.35 Men-
jünk a ker tbe!, 14.40 He-
gyi dok tor (német), 16.25 
utazás a v i lágban, 16.55 
Brown atya (angol), 19.00 
Híradó, 20.30 A pop le -
gendái, 22.40 James Bond 
(amer.), 0.40 Hegyi dok-
tor (német)

Pozsony 2
12.10 Élő panoráma, 13.05 
Jó hír, 14.15 Tour de France, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilmek, 
21.05 A szabadság határai, 
21.25 Kegyetlen örömök (szlo-
vák), 23.10 Borús időben

Markíza tv
12.10 Monk (amer.), 15.05 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Családi történetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Nap, szé-
na, erotika (cseh), 22.15 Serif-
fek (amer.)

JOJ TV
10.20 Rendőrök akcióban, 
11.20 Vadlovak, 13.50 Tár-
gyalóterem, 15.20 Csillag 
születik, 17.20 IQ taxi, 18.00 
Védelmezők, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Minden, 
amit szeretek, 22.35 Szlovákia 
nem ítélkezik, 23.30 A spártai 
(amer.)



5

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

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

A dióültetvények eredményessé-
gét többek között a termőterület, 
a fajta és a művelési rendszer op-
timális megválasztása határozza 
meg, mindezek mellett a hatékony 
növényvédelem egyre szükség-
szerűbb. Volt idő, mikor a diót a 
könnyen termeszthető gyümöl-
csök között tartották számon. Ma 
már korántsem olyan egyszerű a 
termesztése, hiszen számos nehe-

zítő körülmény köztük a nyugati 
dióburok-fúrólégy is jelentősen 
befolyásolja a terméseredménye-
ket. Termelői tapasztalatok sze-
rint a dió rendkívül érzékeny az 
időjárás változásaira. A tavaszi 
időszak kedvező volt a csonthé-
jas gyümölcsnek, de a virágzás 
időszakában a gyors felmelegedés 
nem kedvezett az ültetvényeknek. 
Jónak mondható a diótermés, ami-
kor hektáronként két tonnát takarí-
tanak be, a közepes termés másfél 
tonnát jelent.
A termelőknek egyre nagyobb 
figyelmet kell fordítaniuk a nyu-
gati dióburok-fúrólégy elleni vé-
dekezésre, ugyanis akár a dióter-
més fele is odaveszhet miatta. Az 
Amerikából behurcolt kártevő a 
legtöbb európai országban már el-
terjedt, hazánkba hat évvel ezelőtt 
került be. A fúrólégy lárvái a dió 
termésburka alatt fejlődnek ki. A 
károsítás hatására a termésburok 
elfeketedik, majd pépessé válik, 
idővel rátapad a dió csonthéjára, 
emiatt fogyasztásra alkalmatlan-

ná válik. A rovar által megkáro-
sított termés idő előtt lehullik a 
fáról. Az érés korai szakaszában 
megtámadott dió kisebb méretű 
lesz, csonthéján foltok láthatóak, 
amely minőségi romlást idéz elő. 
Kártétele összetéveszthető a dió 
baktériumos megbetegedésével. 
Ha a légy nyüvei még a burokban 
vannak, akkor persze könnyebb az 
azonosítás.

A fúrólégynek évente egy 
nemzedéke fejlődik, rajzá-
sa július közepétől egészen 
október közepéig eltarthat. 
Országos szintű kiirtására 
aligha van lehetőség, de 
terjedése megfelelő módsze-
rekkel korlátozható, illetve 
időben kell felkészülni a vé-
dekezésre.
A kártevő ellen engedélye-
zett készítmények:

– Karate Zeon 5 CS
– Calypso 480 SC
– Mospilan 20 SG
Ott, ahol a kártevő már a korábbi 
években is pusztított, háromszori 
vegyszerezésre is szükség lehet a 
tenyészidőszakban. Diófák a házi 
kertekben, ültetvényekben, köz-
területeken egyaránt vannak, ez 
elősegíti a rovar gyors terjedését 
és felszaporodását. Terjedésének 
megakadályozásában fontos, hogy 
a lárva ne kerüljön a talajba. Ez 
megakadályozható a talaj fóliata-
karásával, továbbá a lehullott zöld 
burokban lévő terméskezdemé-
nyek és burokmaradványok ége-
téssel történő megsemmisítésével.
Kertjeinkben július folyamán 
legfontosabb teendő a növények 
szakszerű ápolása, hiszen növé-
nyeink egészségét ez alapvetően 
meghatározza. Folyamatosan 
szedjük le a megérett termést és 
távolítsuk el a beteg növényi ré-
szeket, hogy ne alakulhassanak ki 
olyan gócok, ahonnan elterjedhet-
nek a különböző fertőzések. Azok-

nál a növényeknél, ahol a termést 
egy menetben takarítjuk be, a 
szedés után közvetlenül általában 
nincs idő azonnal eltávolítani min-
den növényi maradványt a terület-
ről, pedig ez igen fontos feladat. 
Lehetőség szerint minél hamarabb 
végezzük el!
A felszabaduló területre mielőbb 
vessünk másodnövényt vagy 
zöldtrágyának való növényt. Na-
gyon jól alkalmazható zöldtrágya-
növényként a facélia vagy más 
néven a mézontófű. Gyökerének 
fonálféreg pusztító hatása a büdös-
kével vetekszik, így gyökérzöld-
ségek vetése előtt mindenképpen 
célszerű beiktatni a vetésforgóba. 
A hatás akkor a legerőteljesebb, 
ha teljes virágzás után közvetlenül 
zúzzuk le, és utána minél hama-
rabb beforgatjuk a talajba. Virág-
záskor sok hasznos rovart vonz a 
területre, és nagyon jó méhlegelőt 
szolgáltat. A facélia kedvező tu-
lajdonságai közé tartozik kiváló 
gyomelnyomó képessége is. A 
répaféléken kívül igen jó elővete-
ménye még a paradicsomnak és a 
burgonyának is. Viszont pillangó-
sok után ne vessük. 1000 m2-re 1 
kg mag szükséges.
A káposztaféléknél ebben az idő-
szakban általában a különféle lep-
kehernyók okoznak problémát. 
Ellenük készíthetünk bodzahaj-
tásból, gilisztaűző varádicsból és 
fehérürömből főzetet, amihez a 
tapadás fokozása miatt praktikus 
egy kevés káliszappant adni. Ez a 
keverék a levéltetvek szaporodását 
is megakadályozza. Levéltetves 
fertőzés kezdetén sikerrel alkal-
mazhatók a különféle kőzetőrle-
mények vagy a fahamus porozás. 
Ezeket még a levéltetű telepek 
kialakulása kezdetén kell alkal-
mazni. A későbbiekben már csak 
a szappanos permetezések adnak 
megfelelő eredményt.
  –pszv–

Agresszív kismalac áthajt a piroson. Megállítja a rendőr:
– Kismalac, ez a piros lámpa 200 euródba kerül.
– Drága, NEM KELL!
Újságíró készít riportot az elmegyógyintézetben. Azt kérdi a főorvostól:
– Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy már elhagyhatja a kórházat?
– Vannak olyan feladataink, amiket helyesen végrehajtva bizonyíthatják 
elmeállapotukat.
– Tudna egy ilyen példát mondani?
– Persze. Vegyük például ezt: van egy kád, teli vízzel. Van a fürdőszobában 
három tárgy, egy kiskanál, egy pohár és egy vödör. Melyikkel tüntetné el a 
vizet a kádból?
– Ó, hát ez egyszerű! Minden normális ember a vödröt választaná.
– Nem, minden normális ember kihúzná a dugót a kádból…
– Jean, kérdezze meg a kovácsot, hogy van-e mákja!
– Minek, uram?
– Mákos patkót akarok csináltatni…

A szőke nőhöz egy veszekedés hevében így szól a barátja:
– Neked biztos vákuum van a fejedben!
A nő gondolkodik egy kicsit, majd gúnyosan így válaszol:
– Hah, az még mindig jobb, mintha semmi sem lenne benne!

Vízibicikli

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

Tel.: 0907 283 324

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Önnek már attól is bűntu-
data van, ha eljátszik a gondolattal, hogy kibújik kötelezettségei 
alól. Kevés jegyre jellemző ez a fajta felelősségtudat, ám ne en-
gedje, hogy ez határozza meg az életét! Itt is fontos, hogy ésszerű 
határok között maradjanak az általunk hozott áldozatok!
HALAK (február 21. – március 20.) Az önben rejlő belső feszült-
ség oka egyszerűen az, hogy ambíciói igen erősek, ugyanakkor 
jelentős önbizalomhiánnyal küzd. A legkisebb negatív visszajel-
zés is megingatja és ilyenkor csak nagy erőfeszítések árán tudja 
újra visszaállítani lelkesedését és az adott ügybe vetett hitét.
KOS (március 21. – április 20.) Ahhoz, hogy egy felszínes isme-
retség igazán mély barátsággá vagy szerelemmé fejlődjön, rendkí-
vül fontos, hogy mindkét fél képes legyen megosztani a másikkal 
gondolatait, érzéseit. Tudatosan fejlessze önmagában a megnyílás 
készségét, hiszen olyan sok megosztanivaló belső kincse van.
BIKA (április 21. – május 20.) Eredeti gondolkodása és szel-
lemes kommunikációja megmozgatja az ellenkező nem fantá-
ziáját. Talán akadnak, akiket ez elriaszt és úgy érzik, úgysem 
vehetnék fel önnel a versenyt, de akire önnek szüksége van, 
nem fog megijedni egy ilyen helyzettől. Bátran bízhat benne, 
igazi segítőtársa lesz.

IKREK (május 21. – június 21.) Amikor szembesülnünk kell egy 
hiányosságunkkal vagy egy gyengénkkel, sokáig nem vagyunk 
hajlandóak tudomást venni róla, hanem inkább kivetítjük valakire 
a környezetünkben. Ilyenkor a legjelentéktelenebb apróság is elvi-
selhetetlenül idegesítővé válik.
RÁK (június 22. – július 22.) Valaki szeretne mély benyomást 
tenni önre, de előfordulhat, hogy nem játszik tiszta lapokkal. Le-
gyen óvatos és ne csak a szívére hallgasson. Ettől függetlenül 
lehet érzékeny és másokra nyitott, de azért azt se hagyja figyel-
men kívül, amit az esze súg. Inkább legyen most kicsit gyanakvó.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Mindenkivel történ-
nek igazságtalanságok az életben, a különbség csak az, hogy 
ön az ilyeneket képtelen elfelejteni. Hosszú időre van szüksége 
ahhoz, hogy újra helyreálljon önben a bizalom és rá tudja bízni 
magát egy másik emberre, ha egyszer csalódott valakiben vagy 
valamiben.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön azonnal megérzi, ha 
valakinek segítségre, önbizalomerősítésre van szüksége. Ilyenkor 
bármilyen áldozatra kész, hogy a másik újra hinni tudjon saját 
magában. Csupán az jelenthet gondot, hogy helyesen mérje fel, 
meddig kell védőszárnyai alatt tartani és mindentől óvni az illetőt.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A nyár az egyik legal-
kalmasabb időszak egy kis súlycsökkentésre. Használja ki, hogy 
válogathat a gyümölcsök és zöldségek közül! Motivációként 
gondoljon csak azokra a ruháira, amelyeket egy ideje nem tudott 
felvenni! Igazán kár lenne értük!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezt a hetet szentel-
je azoknak, akik igazán közel állnak a szívéhez! Figyelje meg, 
mennyiben befolyásolja kapcsolatait, hogy milyen elvárásai van-
nak a többiekkel szemben. Ha úgy látja, hogy nyomasztóan hat-
nak az ön igényei, akkor igyekezzen változtatni rajtuk.
NYILAS (november 23. – december 21.) Fáradékonyságának 
oka egyértelműen a táplálkozásában keresendő. Felejtse el az 
olyan ételeket, amelyek csupán üres kalóriákat és ízfokozókat 
tartalmaznak! Ha megszabadul ezektől, nemcsak fizikai teljesí-
tőképessége, hanem hangulata is javulni fog, újra tele lesz tett-
erővel, életkedvvel.
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 

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

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.

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
Eladó családi ház 8 áras telken Csallóközaranyoson,

a Keszi (Kosihská) 49. szám alatt – 3 szoba, konyha, fürdőszo-
ba, gáz, központi fűtés, vízvezeték, kanalizáció, + garázs, rak-

tárépület. Ár megegyezéssel. Érdeklődni lehet a helyszínen.
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LABDARÚGÁS
Budapesti Vasas – KFC Komárom 0:2 (0:2)

A L. Leckéši L., Pittner M. , Antálek S. , Pagáč S. , Ujlaky D. , Holík J. , Šimko 
M. , Fokaidis A. , Končal M. , Knezević L. , Című De Nguidjol, illetve Jankovič 
D., Begáň P. , Kiss T., KollárR. , Varjas L., Szobolevszky K., Karasz D. , Soly-
mosi L. és Janković I. felállású komáromi csapat a Bősz – Terbe, Szilágyi, Gál 
(Kapornai, 63.), Lakatos – Hinora (Medgyesi, 58.), Borbély, Király – Tóth L., Nagy Z., (Erős, 
66.) Rétyi összeállítású budapesti Vasas gyakorlópályáján nézett egymással farkasszemet. Az 
eddig lejátszott előkészítő mérkőzések nem sok örömöt hoztak a komáromiaknak, ráadásul a 
Vasas alig egy héttel korábban simán legyőzte a Felvidék élcsapatát, a DAC-ot…
A komáromi győzelem ellenére is fanyalgók 
számára érdemes megjegyezni, hogy az el-
lenfél az egyik legerősebb felállítását küldte 
a pályára. Mindkét csapat kezdettől fogva 
támadójátékot mutatott. Az első gólhelyzetet 
a komáromiak harcolták ki, amikor Ngui-
diol 15 méterről a kapu fölé ollózott. A 10. 
percben Tóth László lépett ki a komáromi 
védők közül, az utolsó pillanatban azonban 
szerelték. A 21. percben megtörtént a csoda, 
amikor Holík vett át jól egy labdát, majd 10 
méterről a Vasas hálójába lőtte. A komáromi-
ak nem nyugodtak bele az egy gólos vezetés-

be, továbbra is ostromolták a Vasas kapuját, 
így azután a 29. percben növelték előnyüket. 
De Nguidiol ekkor 11 méterről a bal sarokba 
küldte a labdát.
A Vasas a második félidőt erőteljes támadás-
sorozattal kezdte, Borbély távoli lövése csak 
kicsivel kerülte el a kaput. A 68. percben 
Rétyi próbálkozott 15 méterről, de Leckéši 
bravúrosan védett. A 74. percben a komáro-
mi szurkolók ereiben megfagyott a vér, ami-
kor egy szép támadás végén Király átadta a 
labdát Rétyinek, aki éles szögből lőtt, de a 
komáromi védők ezúttal is blokkoltak.

Felkészítő mérkőzések

A II. liga őszi fordulóinak sorsolása

A KFC Komárom U11-es csapa-
ta háromnapos tornán vett részt 
Ausztriában. A salzburgi nem-
zetközi kupaviadalra meghívásos 
alapon jutottak el. A tornán 15 
fős csapatok vehettek részt, ami 
lehetővé tette, hogy minél több 
gyereknek legyen lehetősége 
nemzetközi mérkőzéseken szere-
pelni. A megmérettetésen Auszt-
ria, Magyarország, Szlovákia, 
Horvátország, Lengyelország, 
Dánia, Csehország, Koszovó és 
Románia 20 csapata vett részt. A 
csapatok ötös csoportokba voltak 
besorolva. A csoportok első két 

helyezettjei játszottak a 1-8. he-
lyért, a harmadik-negyedik he-
lyezettek a 9–16. helyért, míg 
a csoportok ötödik helyezettjei 
a 17–20. helyért játszhattak. A 
komáromi gyerkőcök három 
győzelmet, három vereséget és 
1 döntetlent értek el, és végül 
7:7 gólarányal a 10. helyen vé-
geztek. Nagyon szoros mérkő-
zéseket játszottak, háromszor 
szenvedtek 0:1-es vereséget, s 
egy kis szerencsével előrébb is 
végezhettek volna. A gyerekek 
és edzőik más és más játékstí-

lussal ismerkedhettek meg, de 
a magas színvonalú szervezés-
nek is köszönhetően olyan ext-
ra tapasztalattal és élménnyel 
térhettek haza, amilyen például 
Európa egyik legjobb futbal-
lakadémiájának tartott Red Bull 
Salzburg meglátogatása is volt. 
Ifjú reménységeink közelről is 
megtekinthették, miként műkö-
dik egy olyan intézmény, ahol 
a gyerekek úgy alapozzák meg 
a hivatásos karrierjüket, hogy 
közben az iskolai kötelessége-
iknek is eleget tesznek.

Salzburgi tornán jártak a komáromi gyerkőcök

KAJAK – KENU
A nyitranováki kajak-kenu klub július 6-án és 7-én rendezte meg a Nováky Ötszázas elnevezé-
sű gyorsasági evezősbajnokságot, amelyen a 9-12 éves fiúk és lányok mérték össze erejüket a 
2 000 m-es távon, miközben a „13 éves és több” kategóriában az 500 m-es és 2 000 m-es távon 
rajtoltak. Ez a verseny is részét alkotta a Szlovák Kupa versenysorozatának. A komáromi 
evezősklub versenyzői a csapatbajnokság első helyén végeztek. Egyéni eredmények:

1. forduló * július 19-én, 17.30-kor
 Komáromi KFC – Somorja
2. forduló * július 28-án, 10.30-kor
 Rózsahegy B – Komáromi KFC
3. forduló* augusztus 3-án, 17 órakor
 KFC Komárom – Púhó
4. forduló * augusztus 11-én, 10.30-kor
 Pozsonyi Slovan B – KFC Komárom
5. forduló * augusztus 17-én, 17 órakor
 KFC Komárom – Zólyombrézó
6. forduló * augusztus 24-én, 19 órakor
 Poprád – Komáromi KFC
7. forduló * auguszttus 31-én, 16.30-kor
 Komáromi KFC – Szakolca
8. forduló * szeptember 7-én, 16 órakor
 Liptószentmiklós – Komáromi KFC

 SZOMBAT
2 000 m-es táv
K2 – 11 és 12 éves fiúk: …5. 
Tóth Michal -Téglás Mário, 
…13. Demáček Samuel – Ři-
hoštek Tomáš (CZ), …15. 
Borbely Jaroslav – Hozlinger 
Daniel Michael * K1 – 12 éves 
lányok: …6. Szencziová Natá-
lia, …12. Ptáčková Eliška * K1 
– 11 éves lányok: 1. Zrneková 
Michaela,… 4. Demáčková Lu-
cia, …9. Vámos Dóra * K1 – 10 
éves fiúk: …8. Hodek Dávid, 
…13. Horváth Tamás, …18. 
Németh Tomáš * K1 – 9 éves 
fiúk: 1. Ódor Alex, …4. Buga 
Ilan, …11. Győri Dávid * K1 
– 10 éves lányok: …2. Marko-
vičová Diana,… 4. Kertészová 
Réka
500 m-es táv
K2 – 12-13 éves fiúk: 1. Tóth 
Ľudovít – Doktorík Dominik, 
2. Farkaš Tomáš – Kováč Dávid 
(NOV), …6. Ikréni Márk – Zr-
nek Jakub, 7. Grolmus Lukáš – 
Nagy Dominik, …9. Podleiszek 
Dávid – Bagin Matúš * C1 – 14 
éves fiúk: …3. Molnár Attila 
* C1 férfiak: …3. Banai Tóth 
István * K1 férfiak: 1. Gelle Pe-
ter, 2. Tarr Juraj * K1 – 13 éves 
lányok: …3. Tóthová Tamara 
* K1 – 14 éves lányok: …9. 
Kovács Viktória * C2 kadétok: 
…3. Ott Jakab – Léránt Lucas, 
4. Sýkora Adam Anton – Ma-
saryk Kristián (ŠKD) * K1 ka-
détlányok: …3. Bugár Réka * 
C1 kadétlányok: …4. Jelínková 
Aneta * K1 juniorok: …2. Uj-
vári Marko * C1 juniorok: 1. 
Léránt Peter Christopher * K1 
veteránok: 1. Győri Tibor, …4. 
Tóth Norbert, …7. Krajči La-

dislav * K1 nők: …3. Doktorí-
ková Anna * K1 – 13 éves fiúk: 
1. Grolmus Lukáš, …3. Ikréni 
Márk, 4. Nagy Dominik, …6. 
Podleiszek Dávid * K1 – 14 éves 
fiúk: 1. Tóth Ľudovít, 2. Farkaš 
Tomáš, …4. Doktorík Dominik, 
…9. Zrnek Jakub * K2 férfiak: 
1. Tarr Juraj – Myšák Denis * 
K2 – 13 és 14 éves lányok: …3. 
Tóthová Tamara – Tylková Han-
ka (ŠGT) * C1 kadétok: …6.Ott 
Jakab, …8. Léránt Lucas * K2 
kadétlányok: 1. Bugár Réka – 
Sidová Bianka * K2 juniorok: 
1. Ujvári Marko – Hvojník Mar-
tin (NOV) * C1 juniorlányok: 
…3. Ikréniová Viktória * K2 ve-
teránok: 1. Győri Tibor – Ódor 
Ladislav, …3. Tóth Norbert 
– Krajči Ladislav * C1 férfiak: 
…2. Tóth István Banai * K1 – 
13 éves lányok: … 3. Tóthová 
Tamara * K1 – 14 éves lányok: 
…8. Kovács Viktória * C2 ka-
détok: …2. Ott Jakab – Léránt-
Lucas, …5. Sýkora Adam An-
ton – Masaryk Kristián (ŠKD) * 
K1 kadétok: …3. Bugár Réka * 
C1 kadétlányok: …4. Jelínková 
Aneta * K2 – 13-14 éves fiúk: 
1. Tóth Ľudovít – Doktorík Do-
minik, 2. FarkašTomáš – Kováč 
Dávid (NOV), …5. Ikréni Márk 
– Zrnek Jakub * 6. Grolmus Lu-
káš – Nagy Dominik * C1 – 14 
éves fiúk: …3. Molnár Attila * 
K1 juniorok: …3. Ujvári Mar-
ko * C1 juniorok: …2. Léránt 
Peter Chris-topher * K1 vete-
ránok: … 2. Győri Tibor, …5. 
Tóth Norbert, 6. Krajči Ladis-
lav * K1 nők: …3. Doktoríko-
vá Anna * K2 – 12 és 13 éves 
lányok: …3. Tóthová Tamara 
– Tylková Hanka (ŠGT) * C1 

kadétok: 1. Ott Jakab, 2. Léránt 
Lucas * K2 kadétlányok: 1. Bu-
gár Réka – Sidová Bianka * K2 
junioriok: …2. Ujvári Marko 
– Hvojník Martin (NOV) * C1 
juniorlányok: …3. Ikréniová 
Viktória * K2 férfiak: 1. Győ-
ri Tibor – Ódor Ladislav, …4. 
Tóth Norbert – Krajči Ladislav 
* 

VASÁRNAP
2000 m-es táv
K2 – 11 és 12 éves lányok: …3. 
Zrneková Michaela – Demáče-
ková Lucia, …6. Szencziová 
Natália – Ptáčková Eliška * 
K1 – 12 éves fiúk: …4. Mar-
sal Máté, 5. Téglás Mário * 
K1 – 11 éves fiúk: …6. Tóth 
Michal, …14. Borbely Jaroslav, 
15. Hozlinger Daniel Michael, 
…17. Demáček Samuel, …20. 
Buga Nathan * K1 – 9 éves 
fiúk: 1. Ódor Alex, …4. Buga 
Ilan, …12. Győri Dávid * K1 
– 10 éves lányok: …2. Marko-
vičová Diana, …4. Kertészová 
Réka.

Ógyalla – Ímely 3:3 (1:2) * Gúta – Komját 4:0 * Marcelháza A – 
KFC U19 10:4 * Dunamocs – Szilos 0:13 * Lakszakállas/Szilas – 
Padány 8:4 * Párkány – Ekel 2:1 (2:0) ifj. Mészáros * Nemesócsa 
– Medve 3:3, Horvát B, Horváth A, Ferenczi * Izsa – Madar 6:3 * 
Ímely – Garamkálna 1:1 * Bánkeszi – Nagykeszi 0:4 * Szentpé-
ter – Újgyalla 2:6 * Csallóközaranyos – Keszegfalva 10:0.

Önálló bajnokságot terveznek az U13-nak
A Komáromi járás új bajnokságot indít U13 (2008/2007) kor-
osztályban. Várjuk olyan csapatok jelentkezését, akiknek 
2008-ban született játékosai „kiöregedtek” az U11-ből és nem 
szeretnék, hogy az U15-ösben játszanak.
Most itt lenne a lehetőség, hogy a srácok ne 4 évvel idősebb 
játékosok ellen játszanak és ne tegyük ki őket a felesleges sé-
rüléseknek, srácainkat önbizalmuktól ne fosszuk meg a náluk 
fizikailag erősebekkel szemben.

Mariana Petrušová EB-bajnok, de Ujvári Marko és társa is remekeltek Řačicében
A junior és 23 korig kategóriákban meg-
rendezett Európa-bajnokságon a szlovák 
válogatott tagja volt a komáromi (juniorok) 
Meszlényi Márk, Léránt Peter Christopher 
és Ujvári Marko, illetve (a 23 évig kategó-
riában) Botek Adam és Petrušová Mariana. 
A tizenkilencéves Petrušová szombaton a 
K1 1000 m-es távján 3:58,463-es idővel 
lett aranyérmes. Ezüstérmes lett a Samuel 
Baláž – Adam Botek páros a K2 1000 m-es 
futamában. Ujvári Marko Rybársky Dani-
ellel az olimpiai 5000 m-es távon rajtolt és 
4. lett. A junior lányok K1 1000 m-es futa-
mában Pečuková Katarína 6. lett.

 Kilenc évvel ezelőtt történt a mindenkit megrázó, szomorú eset, amikor bérgyilkos ölte meg Ógyalla korábbi pol-
gármesterét, az MKP járási és kerületi elnökét, Basternák Lászlót. Az elkövetőt rövid időn belül elfogták, ám meg- 
bízóit nem árulta el. Az ügyben a NAKA (Nemzeti Bűnüldözési Igazgatóság) felújította a nyomozást. A város la-
kói nem feledkeznek meg a meggyilkolt polgármesterről, emlékének adózva évente sportnapot tartanak, amelyen 
Ógyalla iskolásai és felnőttjei versenyeznek. A múlt hét szombatján ismét benépesült a sportpálya. A jól sikerült 
rendezvényvényről az alábbiakban számolunk be.

Komáromi KFC – Ménfőcsanak ESK (MB III.) 2:1 (2:0)

IX. Ógyallai Basternák László Sportnap

A bajnokság előtti utolsó „fő-
próba” volt ez a találkozó, 
amelyen Olejnik edzőnek le-
hetősége volt kipróbálni azokat 
is, akik szeretnének a KFC-nél 
játszani. A komáromi felállás:
Leckéši, Pagáč, Antálek, Pitt-

ner, Končál, Rigo, Šimka, Uj-
laky, Krela, Nguidojol, Knei-
zevič mellett a kispadon volt 
Juhász, Holík, Varjas, Kollár, 
Tochukwu, Mikeš és Fokaidia 
is. A Dorog helyett mérkőzést 
vállaló vendégek szoros harcot 

vívtak, de érezni lehetett a tu-
dásszinti különbséget. Az első 
gólt büntetőből Končál lőtte, 
majd Rigó és Kneizevič össz-
játéka után Končál ismételni 
tudott. Ménfőcsanak szépítő 
gólját fejesből szerezte.

Íjászat: gyermekkorosztály: 
1. Pintér Lea, 2. Sárközi 
Sebastian, 3. Szabó Jakab 
Marian * Nők: 1. Pápes 
Jolán, 2. Pintér Janette, 3. 
Izsák Mónika – Különdíj: 
Tornóczy Norbert * Hor-
gászat: 1. Vician Martin. 
2, Baka Dávid, 3. Machalík 
Ivan * Sakk: 1. Berek Géza, 
2. Strachan Ján, 3. Dvorsky 
Jozef * Foci: 1. MKP járási 
csapat, 2. Basternák Lász-
ló P. T, 3. Bagota és Bajcs 
közös csapata * Tenisz: 1. 
Simo – Svrcek Rafael, 2. 
Borgula Juraj , 3. Takács 
Miroslav * Asztalitenisz: 
Egyéni: 1. Sladký Richard, 
2. Való Erik, 3. Szabó Tamás 
* Páros: 1. Juriga Arnošt – 
Veres Zoltán, 2. Szabó Ta-
más – Szalay Zsolt, 3. Fikar 
Miroslav – Táborský Dušan.

Tornóczy Gabriella

 9. forduló * szeptember 14-én  
 16 órakor
 Komáromi KFC – Kassa
10. forduló * szeptember 21-én,  
 15.30-kor
 Komáromi KFC – Besztercebányai Dukla
11. forduló * szeptember 28-án, 15.30-kor
 Vágtölgyes – Komáromi KFC
12. forduló * október 5-én, 15 órakor
 Komáromi KFC – Ligetfalu
13. forduló * október 13-án, 15 órakor
 Tőketerebes – Komáromi KFC
14. forduló * október 19-én, 14.30-kor
 Komáromi KFC – Bártfai Dukla
15. forduló * október 27-én, 10.30-kor
 Zsolna B – Komáromi KFC



EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a ko-
máromi Bathó Ilona (82 éves), a gútai Szpisjáková Elena 
(74 éves) és Nagy Géza (64 éves), valamint a nagykeszi 
Varga István (77 éves),

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a gútai Langschádl 
Lilla, a szentpéteri Nagy Dávid, a komáro-
mi Mäsiar Damjan, Burkus Csongor, Paluga 
Šimon és Palusková Lesana, a naszvadi Kurcz 
Damjan, a gyerki Méri Mátyás, a dunaszerdahelyi 
Kucman Sámuel, a kétyi Bohák József, a pozsonyi Pet-
rovičová Liana, a nagyharcsási Mezeiová Martina Mia 
és Lakatosová Tiffany, a madari Döme Gyula, a vágfü-
zesi Madarász Karina, az ógyallai Lakatosová Nihan és 
a nagyszigeti Néveriová Zoé. A Dunatáj receptkönyvéből

Sárgabarackkal töltött 
rántott karaj 

Hozzávalók / 4 adag:
4 szelet karaj
4 szem sárgabarack
10 dkg reszelt sajt
ízlés szerint só
ízlés szerint őrölt bors
Panírozáshoz :
ízlés szerint liszt
ízlés szerint tojás
ízlés szerint zsemle-
morzsa

Hozzávalók:
Tészta:
4 tojás
2 ek víz
1 ek étolaj
6 ek cukor
6 ek liszt
csipetnyi só
1 csomag sütőpor

Krém:
2 csomag vanília ízű pu-
dingpor
5 dl tej
20 dkg margarin

4-5 ek cukor (ízlés szerint)
2 ek kókuszreszelék
075 kg sárgabarack

Kókuszkrémmel
töltött barackos süti

Elkészítése:
A krémhez készítsük el szokásos módon a vanília pudingot (sűrű 
masszát fogunk kapni). A margarint keverjük ki a cukorral, majd 
adjuk hozzá a kihűlt pudinghoz. Jó habosra dolgozzuk össze, 
aztán keverjük bele a kókuszt és az apróra darabolt barackokat. 
A piskótához a tojások sárgáját, vizet, étolajat, cukrot habosra 
keverjük, majd hozzáadjuk a sütőporos lisztet is. A fehérjéket 
csipetnyi sóval habbá verjük. Ehhez apránként adagolva, beleke-
verjük a tojásos-lisztes masszát.
Sütőpapírral bélelt (vagy kivajazott és lisztezett) kalácsformában 
süssük meg (így magas piskótánk lesz), előmelegített sütőben 
180 fokon, 20 perc alatt, majd hagyjuk kihűlni. Vágjuk három 
lapra és kenjük meg az elkészített krémmel mindegyik lapot, de 
hagyjunk egy kicsit a tetejére is. Díszítésként szórjuk meg kó-
kuszreszelékkel és darabolt barackkal, esetleg vörös áfonyával.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a bécsi Bardon László és a komáromi 
Lévaiová Alžbeta
Gútán: a gútai Kiss István és Szabó Katalin.

július 20-án Illés
július 21-én Dániel
július 22-én Magdolna
július 23-án Lenke
július 24-én Kinga
július 25-én Jakab, Kristóf
július 26-án Anna, Anikó

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

Elkészítése:
A karajt kiklopfoljuk és a széleit bevagdossuk. Mindkét oldalát 
fűszerezzük. Megszórjuk reszelt sajttal, a félbe vágott sárgaba-
rackot a szélére tesszük.
Az egyik oldalát ráhajtjuk a másikra. Célszerű a nem barackos 
oldalát hajtani. Megtűzzük hústűvel vagy fogvájóval és bepa-
nírozzuk (először lisztbe, tojásba és a zsemlemorzsába). Forró 
olajban kisütjük. Köret teljesen egyénileg választott.

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet…

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

Füri Zsoltra
(Gúta),

halálának 30. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, 

emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét örökké szívében őrzi
édesanyja, bátyja, nővére és ikertestvére családjaikkal, 

keresztszülei, barátai és az egész család.

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50. – eurótól,
  

betűaranyozás: 
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

Eladó Búcson elektromos
(villanymotoros)

gabona- és kukoricaőrlő, 
valamint szőlőprés.
Tel.: 0918 782 689

* Sírkövek vésése és festése. 
Tel.: 0908 753 072. 
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* Eladó egyszer használt mo-
toros permetező. Ára 50 euró. 
Tel.: 0907 211 929

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, a volt munkatársaknak, 

sporttársaknak , a szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,

akik július 12-én elkísérték
utolsó útjára a szeretett férjet,

édesapát, apóst, nagyapát és dédapát,
Varga Ferenc

nyugalmazott órást
a gútai temetőbe.

Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,

amelyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

OZNAM
Stredná odborná škola obchodu,

služieb a rozvoja vidieka
Kereskedelmi, Szolgáltatóipari

és Vidékfejlesztési Szakközépiskola,
ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade 
s Čl. 8 ods. (3) pís. c) Zásad hospodárenia s majetkom NSK

ponúka na prenájom dočasne prebytočný majetok:
Názov nehnuteľnosti:
* časť stolárskej dielne podlahovou plochou 70 m2

* a garáž podlahovou plochou 40 m2

Zverejnené podmienky v plnom znení sú umiestnené na úrad-
nej tabuli SOŠOSARV Kravany nad Dunajom, Dunajský rad 
138 a na internetovej stránke školy www.sos-kravany.sk.


