XXIX. ÉVFOLYAM 30. SZÁM  2019. július 26.

0,50 euró

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

w w w. d u n a t a j . s k

n a facebook-on is n

Lapunk
tartalmából:
● Jókai Ági skandináv
sikere
2. oldal
● Eredményekben gazdag
év a gimiben
2. oldal
● Bátorkeszin nemzetközi
tábor volt
3. oldal
● Komáromban legyen
lojális a média? 3. oldal

Az EU felszólította Szlovákiát, hogy módosítsa
a kettős állampolgárságot tiltó törvényt

Obonya Sándor felvétele

Kormányválságot akartak kirobbantani a Kuciak-gyilkosság
feltételezett megrendelői?

Lehet, hogy a Penta és annak főnöke
áll a bűncselekmény mögött

Újabb gyanúsított neve merült fel a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatosan, ezúttal a megrendelők személye körül folyt a nyomozás. A Szlovák Információs Szolgálat volt nyomozói
az eddig felhalmozott bizonyítékok alapján feltételezik, hogy a gyilkosság mögött a Penta
pénzügyi csoport és annak vezetője, Jaroslav Haščák áll. Feltételezhető, hogy ennek a gyilkosságnak a megrendelésével akarták a nyomozóhatóságot „leterhelni” annak érdekében,
hogy befagyasszák a Gorilla-ügyben folyó nyomozást.
Ezt a furcsa feltevést az egyik
cseh internetes rádióportál (InfoVojna) hozta nyilvánosságra,
amikor stúdiójuk vendége volt
Žiaran Stanislav és Forich Pavol, akik korábban az SzISz
alkalmazásában álltak és a gazdasági
bűncselekményekkel
foglalkoztak. Kiderült, hogy ők
voltak azok, akik Ján Kuciakot
adatokkal látták el Kočner Marianról és a Pentáról.
Kuciak a Penta székházában
járt 2017-ben, és az egyik gyanús vállalkozásról kérdezősködött. A látogatást követően
Kočner telefonon keresztül
megfenyegette az oknyomozó
újságírót. Az InfoVojna Kuciak írását 2019. március 20-án
nyilvánosságra hozta, egyfajta
válaszul arra a beszélgetésre,
amelyet az Aktuality.sk számára a Penta Investment gazdasági csoport elnöke, Jaroslav
Haščák adott. Pavol Forisch
nyilvánosságra hozatta azt a
dokumentumot is, amelyben a
vezető nyomozó igazolta, hogy
bűnvádi eljárás indult gazdasági bűnözői csoport létrehozása
és más bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt
Marian Kočner, Ladislav Bašternák és társaik ellen.
A két exnyomozó arra hivatko-

zott, hogy információik nyilvánosságra hozásának célja az,
hogy Szlovákia lakossága értesüljön a veszélyes bűnözői csoportok, az oligarchák és azon
politikusok összefonódásáról,
akiknek érdeke a kormányváltás, és az azt követő gazdasági
válság.
– A Kuciak-fél gyilkosság mögött egy gazdasági csoport, és
az a személy áll, aki mindezt
irányította, vagyis Jaroslav
Haščák – állította Forisch. Ezzel szemben az Aktuality.sk
számára adott interjújában a
Penta vezetője, miközben elismerte, hogy a vállalkozásában
(Gorilla-ügy) van egy úgynevezett „szürke zóna” is. Hangoztatta, hogy „inkább élek
úgy, mint a Gorilla-ügy feje, a
korrupció példaképe, sem mint
egy gyilkosság részese”.
Furcsa volt a nyomozószervek
tevékenysége a Ján Kuciak –
Martina Kušnírová gyilkosság
után is, mert a két exnyomozó,
röviddel a gyilkosság felderítése során a Legfelsőbb Ügyészségre feljelentést tettek, benne
leírva, hogy annak megrendelése mögött a Penta és vezérkara állhat.
Azt is leírták, hogy a gyilkosság célja a kormányválság ki-

Nagyvonalú támogatás
a Heineken ógyallai sörgyárától

Itthon vagyunk otthon

Az ógyallai sörgyár otthonának számító város számára több
mint tíz éve felajánlja adójának két százalékát a Heineken
cég. Idén ez 30 017 eurót jelent, amit a város az ógyallai lakosok által benyújtott projektek támogatására fordíthat.
Az Itt vagyunk otthon pá- A Nyitrai Közösségi Alapítlyázat programjában idén is vánnyal együtt támogatott
sporttal, kultúrával és kör- projekt arra ösztönzi az emnyezetvédelemmel kapcsola- bereket, hogy ők maguk hatátosan 12 projekt nyert támo- rozzák meg, mi hiányzik számukra Ógyallán, mit éreznek
gatást.
úgy, hogy kis összefogással a
lakosok érdekében változtatni
tudnának. Az elmúlt egy évtized alatt 114 projekt nyert
Augusztus 4-én, 19 órakor a
támogatást és 313 ezer euró
Komáromi Klapka téren az
értékben gazdagodott a város.
Alex Strieženec dobossal kiA támogatásnak köszönhetően
egészített somorjai Deja vu
megújultak a közterek, találzenekar ad koncertet.
kozópontokat alakítottak ki,
létrehoztak egy tanösvényt, az
óvodákban és iskolákban ökotantermeket rendeztek be, de
gondoltak a spottevékenységre
is és a fiatal labdarúgók számára új edzőpályát is építettek.

VII. Lehár nyár

robbantása volt, s vele együtt
az állami vállalatok privatizációjának eltörlése, s az állami
vállalatok vagyoni helyzete
visszaállításának megakadályozása volt.
Az üggyel kapcsolatosan később újabb levelet küldtek
a nyomozók a Legfelsőbb
Ügyészségre, amelyben személyes találkozót kértek Jaromír Čižnártól, hogy addigi
nyomozásuk eredményeiről
beszámolhassanak. A bizonyítékok között lett volna az a
hangfelvétel, amelyen Kočner
arra kérte Forischt, hogy adjon át neki dokumentumokat
a Gorilla ügy főnyomozója
ellen.

Újra kell tárgyalni a jogtipró
hazai SMER-es döntést

A V4NA hírügynökség hozta nyilvánosságra, hogy az EU felszólította Szlovákiát, hogy módosítsa a kettős állampolgárságot tiltó törvényt. Az Európai Bizottság a szlovák hatóságok
válaszát várja arra, hogy miként kívánják módosítani a kettős állampolgárságot tiltó nemzeti jogszabályaikat. Az ebben illetékes brüsszeli hatóság, a Petíciós Bizottság erről levélben tájékoztatta Lomnici Zoltánt, az ügyben benyújtott petíció kezdeményezőjét.
Érdekes módon, ugyanazon a cikkének (2) bekezdése ki- ságuktól megfosztott polgánapon derült fény az Európai mondja, akarata ellenére tilos rok nem élhetnek jogorvosBizottság döntésére, amikor bárkit megfosztani szlovák lattal.
köztársasági elnökünk, Zuza- állampolgárságától, a 2010- Lomnici úgy véli, a Szlona Čaputová Gombaszögön ben elfogadott szlovák ál- vák Köztársaság nemcsak
elmondta, hogy azért fogad- lampolgársági törvény mégis az alapvető emberi jogokat
ta el a meghívást, mert jelen automatikusan megfosztja a sértette meg, hanem az euróakart lenni olyan fesztiválo- szlovák állampolgárságuktól pai integráció alapelveit sem
kon, amelyeknek megvan az azokat, akik egy másik állam- tartotta tiszteletben. Lomnici
értéke és nagy a jelentősége. polgárságot is felvesznek. A kifejtette, azt tartaná a legmegoldásnak,
Alig egy hete, hogy a Pohoda petíció benyújtója szerint ez megfelelőbb
fesztiválon is járt, s nem ha- a törvény alkotmányellenes, ha az érintetteknek a szlovák
bozott elmenni Gombaszögre majd hozzátette, e törvény állam jogorvoslati lehetőséget
sem. A közönség vastapssal alapján szlovák állampolgár- biztosítana.
díjazta azt a bejelentését,
hogy amennyiben a parlament
olyan határozatot hozna, ő
aláírná a kettős állampolgárságról szóló törvényt, mivel
nem talál abban kivetnivalót.
Ez hatásos gesztus volt, ám
nagy valószínűség szerint
elnökasszonyunk ekkor már
értesült az EU-s döntésről.
Lomnici Zoltán, a petíció
benyújtója, a magyar Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke
a V4NA hírügynökségnek elmondta, hogy bár a Szlovák
Köztársaság Alkotmánya 5.
Az elmúlt napokban kedves

Méltó otthont kap
a dél-komáromi lovas színház
Észak- és Dél-Komárom mindig fontos katonai település volt a történelem során. A Frigyes
főhercegről elnevezett, 46 létesítményből álló laktanyát Komáromban 1904 és 1906 között építették. Az erődítményhez 3 fedeles lovarda tartozott, amelyek közül napjainkban az egyetlen
fennmaradt lovarda ad otthont a Magyar Lovas Színháznak. A vesztes háború után az épületek többségét elhagyták, üresen álltak évekig vagy rosszabb esetben lerombolták azokat.
1996-ban Márkos Attila és Wahr Gréta, a szín- többször szerepelt a gútai Vadkerti Imre (Jimmy)
ház alapítói felébresztették csipkerózsika álmá- is. Legközelebb augusztus 16-án és 17-én Szent
ból az akkor siralmas látványt nyújtó, egyetlen István országalapításának emlékére Zászlónk lomegmaradt lovardát és két éven belül teljesen bogjon című műsorukkal mutatkoznak be.
felújították azt. Megmaradt a századelő katonai Az elmúlt napokban kaptuk azt a hírt, amely a
középületeinek stílusát hordozó első és hátsó színház sikereire való tekintettel egy új színház
kétszárnyas fa kapu is, amely nagyon hasznos megépítéséről szól. A lovarda épülete védett
az előadások lebonyolításának szempontjából, emlék és egyben az értéktár része, ezért majd tomert 20-30 lovas és különböző fogatok tökéle- vábbi hasznosítása is ennek tükrében történik. A
tesen beférnek rajta. A Lovas Színház elődje az váltás időszaka alatt természetesen egyetlenegy
úgynevezett Lóshow volt. Itt az ország legismer- előadás sem marad el, sőt még ráadást is terveztebb lovasai léphettek fel, bemutatókat tartottak nek, mondta Márkos Attila. Az új épületen belül
a különleges produkciójukról. Voltak csikósok, kapnak helyet a lovak is, a színészöltözők, egy
díjlovasok, hagyományőrzők, kaszkadőrök és melegítő pályarész, a nézők kényelmes székes leolyan énekesek is, akikről köztudott volt, hogy látón kapnak majd helyet, valamint a fogadórész,
lovagolnak szabadidejükben. Az első színházi ruhatár, fűtött nézőtér, büfé és minden egyéb, ami
előadás a János vitéz daljáték volt, amelyet egy a kultúrát és kényelmes szórakozást biztosítja.
amatőr, utazó társulattal és kezdetleges techni- A játéktér is a XXI. századot idézi majd, sínen,
kai háttérrel vittek véghez az alkotók. A lovas motorokkal mozgatható díszletfalak, emelőszerjeleneteket ekkor még a Nemzeti Lovas Őrség kezetek, sőt a lovak részére még egy futópad is
alakulata játszotta el, nagy sikert hozva ezzel a helyet kap. Nagy teljesítményű vetítő és digitális
színház számára. A darab az évek folyamán, min- hang és fénytechnika garantálja majd a tökéledig többet mutatott magából és szinte érezhetővé tes látványt és hangminőséget. A Magyar Lovas
vált, hogy e falak között a helye. Azóta számtalan Színház Komárom szlogenje eddig is az volt,
bemutatót tartottak, s a fellépő művészek között hogy, … lovasszínház csak egy van!

vendégek kopogtattak a komáromi katolikus plébánia
ajtaján. Egy miloslawi, 65
éves lengyelországi nyugdíjas tanító-házaspár, Jola és
Byszek Janczak a Szentföldre tartó útja során kereste
fel Komáromot. Kiss Róbert
kanonok, püspöki elnök, a
Szent András-bazilika plébánosa és Lépes Lóránt atya, a
Mária Rádió műsorigazgatója társaságában megismerkedtek a Duna-parti város
egyházi nevezetességeivel, az
Európa udvarral, majd részt
vettek a Szent Anna templomban tartott szentmisén.
A házaspár már több hete
úton van, ugyanis zarándoklatukat egészen Jeruzsálemig
gyalog teszik meg. Előreláthatóan advent hetében érkeznek meg a szent városba.

Életmentő
készüléket
kapott Gúta
Dr. Viola Miklós, Gúta önkormányzati képviselője kezdeményezésére modern, lénye
gében automata újraélesztő
készüléket vásárolt a város,
amelyet a városi rendőrségen
helyeztek el. A defibrillátor
olyan orvosi készülék, amely
életeket menthet meg hirtelen
szívizom leállás esetén, elek
tromos sokk kiváltásával megújíthatja a szívműködést. Erre a
készülékre akkor van szükség,
ha késlekedne a gyorsmentő
kiérkezése a helyszínre. Sport
vagy akármilyen más rendezvényeken, szintén életeket
menthet meg.
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Az Aranyhordó eladásáért kapott pénzből újulnak meg Komárom történelmi épületei

Maradt még eladni való?
Megszépülnek Komárom történelmi középületei. Többek között megújul a Tiszti Pavilon elülső homlokzata, a Zichy-palota tetőszerkezetének egy része és falai, de további pénzeket
fordítanak a városi iskolakonyhák felújítására is. Mindezt abból a pénzből fedezi a város, ami a Lehár-épület – az egykori
Aranyhordó – eladásából folyt be.
A patinás épület egy évvel ez- komáromi önkormányzat teelőtt került a város tulajdonába hát több mint félmillió eurós
egy csereügylet eredményeként többletbevételhez jutott. Ennek
– a korábbi tulajdonos, Selye elköltéséről a városi hivatal
János Egyetem három általuk nyújtott be javaslatot, melyről
használt épületet és épületrészt a képviselők júniusi ülésükön
kapott a várostól cserébe. A döntöttek, ennek alapján az
város az épület eladása mellett összeg nagyobb részéből más, a
döntött. Április végén lezárult város tulajdonában maradó törversenytárgyalás, amelyet Ko- ténelmi épületek legfontosabb
márom város önkormányzata felújításait finanszírozzák.
hirdetett meg a volt Aranyhordó A tervek alapján 99 ezer eurót
szálloda eladása érdekében. A a Tiszti pavilon elülső homversenyt a dunaszerdahelyi DS lokzatának felújítására küProperty társaság nyerte meg, lönítenek el, ami a korábban
ők kínálták a legmagasabb árat, jóváhagyott 100 ezer euróval
564 ezer eurót. Információink a várakozások szerint a két
szerint a cég szoros kapcso- bástya felújítására is elég lesz.
latban van Világi Oszkárral, a Sor kerül a Zichy palota részSlovnaft
elnök-vezérigazga- beni felújítására, összesen 225
tójával, a DAC futballklub tu- ezer euróból. Ebből az összeglajdonosával. Az új tulajdonos ből az épület tetőszerkezetének
az impozáns épülethez méltó, egy része újul meg, valamint az
színvonalas szállodát alakítana Európa udvar felé néző oldalán
ki az ingatlanban.
is felújítják a falakat. Már elkéAzóta a város aláírta a válla- szültek a tervek, és lezajlottak
lattal az adásvételi szerződést, az egyeztetések a műemlékvémelynek értelmében a DS Pro- delmi hivatallal is.
perty át is utalta a vételárat. A Tízezer euróból az E.B. Lukáč

és a Barátság utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom, illetve 5 ezer euróból
a Hajós utcai szlovák óvoda
felújításával kapcsolatos projekt készül el. Százezer eurót a
Comorra Servis kap meg, hogy
további forrásokat fordíthasson
az iskolakonyhák felújítására,
legfőképpen a Rozmaring utcai
alapiskolában kialakítandó új
konyha felszerelésére és berendezéseire. Negyvenezer euróval az őrsújfalusi „Jobtex” utca
felújítására eddig elkülönített

összeget emelnék meg, viszont
szó sem esett a Kertekalja utca
áldatlan helyzetéről.
A városi hivatal és a pénzügyi
bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, ahogy a képviselő-testület nagy többsége
is. Volt azonban egy alternatív
elképzelés. Andruskó Imre kezdeményezte, hogy az eladásból
befolyó pénz nagyobb részét,
330 ezer eurót a volt Poliklinika
tetőszerkezetének felújítására
fordítsa a város, szerinte ugyanis ezzel megakadályozható len-

A Selye János Gimnázium egy éve

A Selye János Gimnáziumnak a 2018/2019-es tanévben is
több jelentős esemény gazdagította krónikáját. Nagy örömünkre Nyitra Megye Önkormányzatának anyagi támogatásával elkezdődött az iskolaépület 1,7 millió euró értékű teljes felújítása, melynek kivitelezője a komáromi Darton Kft.
A munkálatok 2020 májusáig tartanak majd.
A tantárgyi és sportversenye- születtek, hiszen a Tompa Miken kiemelkedően szép ered- hály szavalóverseny országos
ményeket értünk el az elmúlt döntőjéről országos 1. és 2. hetanévben. Országos 1. helyet lyezéssel tértek haza diákjaink.
szereztek diákjaink a spanyol A Szép magyar beszéd versenynyelvi olimpián, a német nyel- ben kerületi döntő 1. helyet szevi olimpián, valamint az Is- reztünk, míg az Implom József
merd meg a szlovák nyelvet helyesírási verseny országos
versenyen, és a Tompa Mihály döntőjében a 4. és 6. helyen
Országos
szavalóversenyen. végeztek legeredményesebb diMásodik helyen végzett egy ákjaink, amit a kárpát-medencei
diákunk a Pitagorasz Matemati- döntőben ez nagyon szép 7. hekaverseny országos döntőjében. lyezés követett. Az angol nyelvi
Sportolóink közül országos versenyek legszebb eredménye
döntőben szerepelt fiú röplab- egy kerületi 3. hely.
dacsapatunk, amely iskolánk A reáljellegű tantárgyak vertörténetében az eddigi legna- senyeiben tanulóink hagyogyobb sikerként megszerezte az mányosan jól szerepelnek.
országos 2. helyet. Egy másik Matematikából az olimpia kenem várt országos ezüstérem is rületi fordulójában diákjaink 3
született, mégpedig atlétikában, kategóriában egy 1. helyet és
a 800 méteres síkfutásban. Ezek három 3. helyet szereztek, egy
az országos győzelmek és he- közülük eljutott az országos
lyezések ilyen magas számban fordulóba is. Nyolcévfolyamos
még soha nem fordultak elő is- „kisgimiseink” az alapiskolákolánk történetében.
sok kategóriáiban két 1. helyet,
Bár a sporteredmények közül egy 2. és egy 3. helyet is elhozkimagaslik az előbb említett tak a kerületi fordulóból.
két országos ezüstérem, ám Fizikából három kerületi 1.
végigtekintve rajtuk méltán va- hely, egy 2. hely, valamint az
gyunk büszkék szinte minden országos döntőben szereplő
csapatunkra, versenyzőnkre. A három tanulónk méltó helytlányok kézilabdában a kerületi állása, köztük egy országos 6.
bajnokságon a 3., kosárlabdá- hely jelentette a legnagyobb
ban pedig az 5. helyen végez- sikereket. A biológiaolimpián
tek. Tollaslabdában is megtör- egy kerületi 7., hely és az ezért
tént az áttörés, a járási 1. hely kiérdemelt országos döntő volt
után, kerületi 4. helyezéssel az idei „termés”. Az informatértek haza a lányok. Asztalite- tika területén is kiemelkedő
niszező lányaink a járási győze- eredmények születtek az iBolem után a kerületi fordulóból is bor, Infoprog és Zenit infordobogós, 3. helyezéssel tértek matikai versenyeken.
haza. Egyéni atlétáink a kerü- A felsoroltakon kívül már nem
leti döntőkben 8 dobogós he- maradt idő és hely a sportolyet szereztek. A nem hivatalos lók további járási és kerüleversenyek sorából kiemelkedik ti sikereinek, sem pedig az
a Komárom-Komárno futóver- egyéb nem hivatalos tantárgyi
seny, ahol közel 100 tanulónk versenyek és háziversenyek
állt rajthoz. Nagy örömmel győzteseinek méltatására, penyugtáztuk, hogy nyolcévfo- dig ezeken a további verselyamos gimnazistáink is na- nyeken legalább még egyszer
gyon szép eredményeket érnek ennyi szép eredmény és siker
el korosztályukban, hiszen a született, mint a fentebb fellányok kosárlabdában járási 1. soroltak. Ismerve tanulóink
tehetségét és iskolánk tanáraihelyet szereztek.
Történészeink is kitettek ma- nak munkáját, őszintén bízom
gukért, több verseny országos benne, hogy ez a folyamat a
döntőjében is képviselték isko- következő években is hasonlánkat. A humán irányú tantár- lóan folytatódik majd. Büszgyak vonalán további sikerek kén vettük tudomásul, hogy

az elmúlt tanév tanulmányi
versenyeinek kiértékelésekor
a nyitrai kerület 97 középiskolája között gimnáziumunk
immár megszakítás nélkül harmadszor végzett az 1. helyen,
a sportversenyekben pedig 2.
helyen végeztünk.
A sikerekért természetesen
köszönet illeti a diákokat, a
felkészítő tanárokat, de ugyanakkor a szülőket is, akik évről
évre sok tanulót íratnak be
hozzánk. Mindez újabb erőt
ad, hogy folytassuk az egy-

A jövő fizikusai
kori komáromi jezsuita, majd
később bencés gimnáziumok
diákjai és tanárai által megalapozott hagyományokat. A
tanulók nevelésében továbbra
is három pillérre építünk: magyarság iránti hűségre, a másság tiszteletére és a nagyfokú
tudásra. Testvériskolai kapcsolatokat tartunk fenn a budapesti Szent István Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi
Tamási Áron Gimnáziummal.
Andruskó Imre,
a SJG igazgatója

ne az épület állagának további
romlása, az esővíz miatt nem
keletkeznének további károk.
Ezt a javaslatot sem a testület,
sem a városvezetés nem támogatta. Keszegh Béla polgármester egyrészt azzal érvelt,
hogy az egykori Poliklinikával
kapcsolatban két vonalon is
ígéretes tárgyalás folyik, másrészt semmi sem támasztja alá,
hogy az 5 millió eurós felújítást igénylő Poliklinika tetőszerkezete felújítható lenne az
említett összegből.

Danko
trágyát kapott
„ajándékba”
Országos körözés után a rendőrség feltartóztatta és kihallgatásra
vitte a parlament előtt trágyát
kiszóró, hazafelé tartó gazdákat.
A rendőrség szombaton reggel
9.30-kor adott ki országos körözést a parlament elé 31 mázsa
trágyát kiszóró Tatra gépjárműre. Délután, 16 óra körül a
rendőrség Lónyabányánál feltartóztatta a Pozsonyból hazafelé
tartó gazdákat. Igazoltatták őket,
majd a rendőrségre szállították
kihallgatásra. A rendőrségnek
több mint 6 órájába került, míg
megtalálta az egyáltalán nem
rejtőzködő, reggeli akciójukról
hazafelé tartó embereket.
– Ma mi voltunk az ország legkeresettebb személyei, a Tatra
pedig a legkeresettebb gépkocsi.
Miközben három hete, amikor
Rohožník település határában a
Paľo család termését lopták, a
kihívott rendőrök csak megvonták a vállukat, és elmentek – nyilatkozta feltartóztatásuk kapcsán
František Oravec. A rendőrség
akkor sem volt ilyen gyors, amikor a közelmúltban az éj leple
alatt, több gazda jószágát, lovakat és szarvasmarhákat loptak el
ismeretlen tettesek.

Hatalmas nemzetközi
sikert aratott
a komáromi Jókai Ági

A Skandináv Nemzetközi Filmfesztiválra idén 300–350 nagyjátékfilmet neveztek, ebből azonban mindössze 12 alkotás jutott be a versenybe. A legjobb filmek októberben ott lesznek a
Bécsben rendezett nemzetközi filmfesztiválon is.
Augusztus 9-én, a fesztivál díj- komáromi származású színészkiosztásán ott lesz Illés László, a nő Helsinkiben veheti majd át
Pásztor című film rendezője, akit a rangos elismerést, a Pásztor
a zsűri a legjobb forgatókönyv című filmben nyújtott alakítámegírásáért ítélt legsáért.
jobbnak. A fiatal szomA film külső jeleneteit
bathelyi rendező tavaly
Dozmaton, a belső jenovemberben nyolc
leneteket egy szakonynap alatt forgatott másfalui házban vették fel.
fél órás második világA vásznon feltűnik a
háborús játékfilmet, a
WSSZ három színésze:
film pedig mindössze
Horváth Ákos, Joröt hónap alatt készült
dán Tamás és Endrődy
el. Sietni az induló
Krisztián is. A filmet a
fesztiválszezon miatt
magyar közönség azért
kellett, mivel az alkotók dekla- nem láthatta eddig, mert a
rált célja kezdetektől a fesztivá- fesztiválok esetében nemcsak
lokon való szereplés volt.
a határidők pontos betartása
Ami hatalmas meglepetést a feltétel, hanem az is, hogy a
okozott, az az, hogy a Skandi- nevezett alkotás korábban még
náv Nemzetközi Filmfesztivál sehol ne legyen bemutatva. Így
legjobb színésznőnek járó díját a film világpremierje tulajdonJókai Ágnesnek ítélték oda. A képpen Helsinkiben volt.

A fillérkék kellenek, a milliók nem?

Komáromban sok pénz hiányzik a városi kasszából. Sorol- not kellett volna termelni. Emlékezzünk csak vissza, egyes
hatnánk az okokat, viszont a legfelháborítóbb, ahogy a vá- képviselők milyen vehemensen támogatták azt, hogy a teljes
rosi képviselőtestület egy korábbi határozatából kifolyólag összeomlás előtt álló KOMVaK Csallóközaranyoson építsen
exekútori, azaz behajtó irodát vett igénybe –nyugodtan kije- szennyvíztisztítót. Mint utóbb kiderült, még fenyegetés árán
lenthetjük, hogy embertelen módon – igyekszik a lakosság- sem csatlakoztak a község lakói a szennycsatornákra. A berutól tetemes pluszköltséggel elmaradt szemétdíjakat, ebadót házás fiaskóval más tetemes kölcsön árán készült csak el. Az
behajtani. A hiány nem ezekből jött össze. Gondoljunk csak okozók, mikor és milyen összegről kapnak majd határozatot
bele, mekkora veszteséget okoztak már az elmúlt kb. más- egy esetleges exekútortól? Az alábbiakban közöljük az egyik
fél évtized alatt azok a városi vállalatok, amelyeknek hasz- komáromi – és érintett – polgár levelét.
tót küldenek a nyakára. Ne feledjék, ki ke- ból kikászálódni. Nyilván Önök sem. Teresi meg azt a pénzt, amiből Önöknek több hát mindent egybevetve, amit Önök tettek,
Állítólag 2017-ben elfelejtettem befizetni jut, mint nekünk. Egyébként a bíróságtól az a gerinctelenség netovábbja. A végrea 13,50 € szemétdíjat. Rendben, bocsánat, is szép lett volna, ha figyelmeztet, mielőtt hajtónak megadom, amit kér, mert nincs
majd kifizetem, ha eljutok a bankba, és át- egy végrehajtó karmai közé taszít, aki más választásom. Legfeljebb abban a tuutalom. Másképp nem megy, mert mikor „munkájáért” aránytalanul magas tisz- datban teszem, hogy nem a nyaralására,
az ember munkába megy, a pénztárosuk teletdíjat akar belőlem bevasalni. Nekem hanem a koporsójára adtam. Nem írom
még otthon alszik, munkából hazamenet ő se rokonom, se ismerősöm, tehát miért alá a nevem. Egyrészt mert a Gmail úgyis
pedig már otthon vacsorázik. Mindegy. kellene adakoznom a mallorcai nyaralá- kimutatja, másrészt pedig tudom, nem én
Elég az hozzá, anélkül, hogy Önöktől sára? Ha pénz kell neki, menjen dolgozni, vagyok az egyetlen, akivel így elbántak,
bármiféle intőt kaptam volna, Önök egye- ahogy én is azt teszem. Igaz, ebből nem tehát vegyék úgy, hogy ezt nem én monnest a bíróságra masíroztak, aki megbí- telik Mallorcára, de legalább esténként dom Önöknek, hanem mi, mindannyian. A
zott egy rimaszombati végrehajtót a …. nyugodt lelkiismerettel térhet az ember pórnépet a törvény erejével könnyű a sárvégrehajtással … mi mással. Tegnap a nyugovóra, hogy nem az a pénz lapul a ba tiporni. De az ő oldalukon ott az igazi
munkaadómtól kellett megtudnom, hogy a tárcájában, ami hiányzik egy szegény csa- hatalom: az igazság és az emberség. Ha
végrehajtó le akar vonatni a fizetésemből lád vasárnapi ebédjéhez. Én a 150 €-t kb. ezek kirobbannak, nincs az a törvény, ami
156,05 €-t. Nos ez jobb helyeken nem így egy hét alatt keresem meg. Ezért én azok- ennek ellenáll. Végezetül hadd adjak egy
működik. Ha notórius nemfizető lennék, hoz képest nem panaszkodom, akik még jó tanácsot. Ha az igazság színterén zajakinek esze ágában sincs fizetni, megérte- két hét alatt sem egészen. Vannak, akik ló szópárbajban valakivel ujjat akarnak
ném, hogy így tesznek, de így nem értem. olyan gúnyfizetésért huszonnégyeznek, húzni, jobban járnak, ha nem engem váA munkásosztály egyede talán megérde- amennyiért nincs a világon az a végrehaj- lasztanak ellenfélnek, hanem valaki mást.
Futó Ferenc
mel egy figyelmeztetést, mielőtt végrehaj- tó, aki hajlandó lenne akár csak az ágyá-

Jó napot!
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Martoson hűen őrzik őseik hagyományait

A Csemadok-alapszervezet és az önkormányzat szervezésében
negyedik alkalommal rendeztek Martoson hagyományőrző
falunapot a Zsittnyan István Kultúrház melletti parkban. A
környék és a baráti települések népművészeti együttesei egymást váltották az alkalmi színpadon és valamennyien az ősi
forrásból merítettek. Molnár Viola, a Csemadok helyi szervezetének elnöke a rendezvényről így nyilatkozott: – Szervezetünk legfőbb küldetése a hagyományápolás és a kulturális
értékek őrzése. Ebből adódóan feladatunk, hogy gyarapítsuk azt
a kincset, amelyet elődeink összegyűjtöttek, s átadjuk azt megőrzésre az fiatalabb generációnak. Különösen nagy örömömre
szolgál, hogy Martoson nemcsak az idősebb generáció veszi ki
részét a hagyományőrzésből, hanem a fiatalok, tinédzserkorúak, sőt a legkisebbek is aktív részt vállalnak ebben a munkában.
Úgy látszik, hogy sikerült olyan újkori hagyományt teremtenünk, amelyre joggal lehetünk büszkék.
Fotó: Sedliak Pál

Egyharmaddal
több zöld

Sok panasz volt a gépjárművezetők részéről arra, hogy a két
Komáromot összekötő Erzsébet-híd magyarországi hídfőjénél levő szemafor gyakorta
okozott torlódásokat és hosszú
sort. A probléma megoldására
az illetékes szervek munkaértekezletet tartottak, amelyen
részt vett az északi és déli oldal
rendőrsége, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., amelyhez tartozik az irányjelző, továbbá a
két önkormányzat képviselete.
Tárgyalásuk eredményeképpen a zöld-idősáv az északi
oldalról érkezőknek a jövőben
30 százalékkal emelkedne. A
változást folyamatosan értékelik, hogy milyen hatással lesz
a forgalomra. A jelenlevők egy
olyan megállapodást kötöttek,
hogy az észak-komáromi városi rendőrség a felszerelt kamerákon keresztül folyamatosan
figyeli a forgalmat. Amennyiben hosszú sor alakul ki, úgy
egy átmeneti időre a rendőrség
jelzése alapján, kikapcsolják
az irányjelzőt. Az autóvezetők
az ilyen jellegű észrevételeiket
a városi rendőrség központi
számán, a 159-es hívószámon
tehetik meg.

Lassan kiürül
a komáromi
Járási Hivatal épülete

Komárom egyik legpatinásabb épülete a megyeháza, amely
lassan két évszázada ad otthont a régió gazdasági irányítását végző hivataloknak. A II. világháború végéig megyeházként volt ismeretes, azután a járási nemzeti bizottság
kapott itt helyet, majd a rendszerváltást követően a járási
hivatal volt itt. Maga az épület idővel Komárom városának
tulajdonába került, s az utóbbi időben az épület külső része
is megújul.
Maga az épület tatarozása központként működik majd.
lassan befejeződéséhez köze- A költözés miatt a hivatal júledik. Kellemetlen hír viszont lius 18-án és 19-én nem tartott
az, hogy a belügyminisztéri- ügyfélfogadást. A hivatalt idáum államigazgatási osztálya ig a M. R. Štefánik tér 10-es
gazdasági megfontolásból fo- szám alatt találhatták meg a
kozatosan kivonja irodáit az polgárok.
épületből, így olyan épületek- Ezentúl az épület fenntartásábe helyezi át, amelyek a bel- nak jelentős része a város kas�ügyminisztérium tulajdonában száját terheli majd.
vannak.
Ezért július 22-től
már nem találjuk
meg régi helyén a
Komáromi Járási
Hivatalt, ugyanis
az minden részlegével átköltözött a
rendőrség felújított
épületébe (Kertész
u. 6., Záhradnícka
6), amely ügyfél-

A bátorkeszi református közösség a múlt ápolásán kívül a jövő nemzedékére is gondol

Közös nyelven, közös lelkiséggel

Mire ezek a sorok megjelennek, becsukta kapuit Bátorkeszin az a nemzetközi ifjúsági tábor,
amelyben a község Református Egyházközsége a külhoni magyar gyerekek éve keretében, különböző korú felvidéki és külföldi diákokat táboroztatott a helyi Fireszke Gyermek-, Ifjúsági
és Konferencia-központban. Angol nyelven folyt a kommunikáció, miközben új élményekkel,
ismeretekkel és barátokkal gazdagodtak a résztvevők.
Bátorkeszi Református Egy- 50 városból indulnak útnak, egyedüli
egyházközségként
házközség az Exodus Alapít- majd 500 gyülekezethez jut- fogadtuk őket. Két napot egy
vánnyal együttműködve július nak el, illetve 50 ezer gyere- Szentendre közeli nomád tá15-én nyitotta meg kapuit, s ket, fiatalt szólítanak meg. Az borban töltöttek, mobilszolgálezúttal a tábornyitás idejét az alapítvány eddig hozzávetőleg tatás, villanyáram és vezetékes
ír fiatalok érkezéséhez igazí- 5 ezer ifi vezetőt képzett ki, s ivóvíz nélkül táboroztak – tutották.
a helyi gyülekezetekkel együtt datosítva, hogy az általuk oda– Az ír fiatalok utazását az az ifjúság hitbeli növekedését haza megszokott életszínvonal
1997-ben Észak-Írországban tűzte ki célul – magyarázta nem mindenütt és mindenkinek
létrejött Exodus Alapítvány Czinke Tímea, Bátorkeszin adatik meg.
tette lehetővé. Működésének élő-szolgáló lelkész. – Idei Vasárnap Budapestről utaztak
köszönhetően az elmúlt bő két táborukban tizenhárom 15 és vissza Dublinba. Az íreken kíévtized alatt több mint 15 ezer 27 év közti ír fiatal, vagyis 8 vül erdélyi táborozók is érkezfiatal követi Jézust odahaza lány és 5 fiú vasárnap regge- tek Bátorkeszire. A kolozsvári
és világszerte. Minden évben lig tartózkodott. Szlovákiában Babes-Bolyai Tudományegyetemről két jövendő valláspedagógus, illetve egy zeneszakos
hallgató az Erasmus-program
keretében jött. Ők három hetet
töltenek a táborban. A múlt héten rendezték meg a Fireszke
magyar nyelvű táborát, a hét
folyamán pedig napközis tábo-

Komáromnak nem szakképzett,
hanem „lojális” média kell?

Ifj. Batta György, komáromi önkormányzati képviselő az országos médiatanács tagjaként, az
összeférhetetlenségi törvény értelmében távozott a Com-Média éléről, s ezért a komáromi önkormányzat korábban pályázatot írt ki a komáromi városi tévét működtető és a Komáromi
Lapokat kiadó városi cég igazgatói tisztségére. Akkor Andruskó Imre képviselő javaslatára
került bele a pályázatba, hogy a Com-Média élére olyanok is pályázhassanak, akiknek csak
középfokú végzettségük van. Végül emiatt kellett megszüntetni a pályázatot, mivel kiderült,
ez ellentétes a városi médiacég alapszabályával – ebben ugyanis az áll, hogy csak felsőfokú
végzettséggel rendelkező személy lehet igazgató.
A korábbi pályázatra hárman is jelentkeztek, de pályázatot ír ki, melyre bárki, a jelenlegi hivaa polgármester megszüntette, mivel az nem volt talnokok is jelentkezhetnek, ugyanígy a városi
összhangban a cég alapszabályával. Nehezen intézmények és vállalatok vezetői tisztségeit is
értelmezhető ez a döntés, hiszen a jelentkezők megpályáztatják. Mint írtuk, már több pályázat
között volt olyan, aki kellő gyakorlattal rendel- lezárult, aminek nyomán új tisztviselőket nevezkezett az újságírás és a képszerkesztés terén, vi- tek ki, de előfordult, hogy a pályázatot a korábbi
szont egyetemi végzettséggel rendelkezett – s ta- főosztályvezető nyerte, így az a helyén maradt.
lán ez lehetett a legnagyobb hiba … esetleg nem Valamennyien tapasztaltak, szakmailag magasan
városvezetéshez lojális lehet így a leendő igaz- képzettek.
gató, s netán a realitásra és a tények igazságára A városi médiánál más a helyzet. A pályázati
összpontosítana… Napjainkban, amikor egy kö- kiírásakor a képviselők úgy módosították a cég
zönséges irodai osztályvezetőtől is megkövete- alapszabályát, hogy már középfokú végzettséglik a főiskolai, egyetemi végzettséget, Komárom gel is betölthessék az ügyvezető-igazgatói poszvárosa enged a jogos elvárásokból, és szakmai- tot. Hamarosan új pályázatot is kiírnak a korábbi
lag nem felkészült, ám a városvezetésnek tetsző feltételek szerint, amely így már nem fog ütközszemélynek ajánlják fel az igazgatói széket.
ni az alapszabállyal. Érdekes, de a sebészek is
A tavaly novemberi választások után felálló egyedetemet végeztek, nem elég a szike hasznáúj városvezetés korábban jelezte, hogy a váro- latához az ápolói képesítés…
si hivatal minden vezető hivatalnoki posztjára
- ol -

rukba várják a vakációzókat. A
helybeli gyerekek között bejárók és a Fireszke-központban
éjszakázók is vannak. Rajtuk
kívül komáromi, búcsi, szentpéteri, megyercsi, marcelházi, nyitrai, deáki diákokat is
szeretettel fogadtak a táborszervezők. Két Ausztriában
élő, ám rendszeresen az itteni
nagyszülőknél nyaraló kislány
is évek óta velük táborozik,
de a heti napközis táborunkba
ugyancsak Bátorkeszin vakációzó, görögországi és londoni gyerekek is érkeznek. A
táborban őket is angol nyelvű
szókincsfejlesztés és tartalmas

programok várják. Ennek köszönhetően a hiányosabb angol nyelvtudással rendelkező
táborozók is egyre bátrabban
mernek megnyilvánulni e világnyelven. Reggeltől estig
élménydús programokba kapcsolódnak be, miközben bőven
jut idejük a spontán kommunikációra is.
Bátorkeszi református egyházközsége nagy gonddal őrzi
Bátorkeszi István gályarab és
prédikátor emlékét, ám a múlt
emlékeinek ápolásán kívül a
jövő nemzedék testi és lelki
fejlődéséről is szakértő módon
gondoskodnak.

MESTO KOLÁROVO

GÚTA VÁROS

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Kolárove
č. 166/2019-A/1 zo dňa 24.06.2019
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV
č. 4941 v k. ú. Kolárovo, parcely reg. „C”:
* pozemku s parcelným číslom 310 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
294 m2
* pozemku s parcelným číslom 311/2 – druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 a
* pozemku s parcelným číslom 312/1 – druh
pozemku záhrada o výmere 379 m2
s vyvolávacou cenou 15,- €/m2.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať:
na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné
nám. 1, 946 03 Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
na telefónnom čísle: 035/7900911
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 09.
08. 2019 o 12,00 hod.
Termín vyhodnotenia OVS 13. 08. 2019 o 8,00
hod. na Mestskom úrade v Kolárove.
V Kolárove, dňa 18. 07. 2019
Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárova

Gúta Város a képviselő-testület
2019. június 24-ei 166/2019-A/1 sz.
határozata értelmében
versenytárgyalást hirdet
a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 §
alapján Gúta Város kataszterében a 4941 sz.
tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett
* 310-es parcellaszámú, „beépített terület”
besorolású 294 m2 nagyságú telek,
* 311/2-es parcellaszámú, „beépített terület” besorolású 173 m2 nagyságú telek valamint a
* 312/1-es parcellaszámú, „kert” besorolású
379 m2 nagyságú telek eladására.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat minimális összege: 15,- €/
m 2.
Közelebbi információt a versenytárgyalás
feltételeiről a:
Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1., 946 03
Kolárovo, I. emelet, 22-es irodájában,
Interneten: www.kolarovo.sk
E-mail címen: info@kolarovo.sk, valamint
a 035/7900911 telefonszámon adnak.
Az ajánlatok benyútásának határideje:
2019. augusztus 9, 12 óra.
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2019. augusztus 13-án 8 órakor a Gútai
Városi Hivatalban.
Kolárovo, 2019. július 18.
Horváth Árpád
Gúta Város polgármestere

Kostolné námestie č. 1
946 03 Kolárovo

Templom tér 1.
946 03 Kolárovo
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MŰSORAJÁNLAT

Július 27-től augusztus 2-ig
M1

SZOMBAT

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

TV2

7.0 5
T V-2
a n i m á c ió,
12 . 2 5 Pog g y á s z , 13. 30
Á l ljo n m e g a n á s z m e n e t!
(a m e r.), 15. 50 A l e x fel ü g yel ő ( l e n g yel), 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 Tr a n sfo rm e r s 4. (a m e r.), 2 2 . 30
O r vl övé s z (a m e r.), 1. 2 0
R a c h el e s k ü vője (a m e r.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 11.45
Isten belájkolt (a mer.),
12.45
Isten
belájkolt
(a mer.), 13.50 Ca r ter üg ynök (a mer.), 15.55 Romy
és Michele (a mer.), 18.0 0
Hí radó, 18.55 A z oroszlá n k i rály 2. (a mer.), 20.35
Beépítet t szépség (a mer.),
23.05 Lá ngoló jég (a mer.)

RTL II

8. 30 Au sz t r á l ex p r e s sz
(au sz t r á l), 10. 30 H a z u g
c s ajok t á r s a s á g a (a me r.),
12 . 25 Fej jel a fa l n a k
(a me r.), 14. 30 A g ya nú
á r nyé k á b a n , 17. 30 Éj jeln a p p a l Bu d a p e s t , 21.0 0
Showd e r K lu b Be s t of ,
23.0 0 Ru m n a pló (a me r.)

M2

M1

VASÁRNAP

7.05 T V2-animáció, 11.00
Több, mint testőr, 12.35
Építkezők, 13.40 A z ű r fo gócska (amer.), 15.50 Áldatlan állapotban (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Csonthülye 2. (amer.), 21.20 Godzilla (amer.), 0.20 Blöff
(amer.), 2.30 Delt a (mag yar-német)

6.15 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Szerelmem,
Ramón (mexikói), 15.40
Madárka (török), 16.40 Madárka (török), 18.00 Tények,
19.10 Bezár a bazár!, 20.40
Áll az alku, 22.00 Mission:
Impossible (amer.)

6.20 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Szerelmem,
Ramón (mexikói), 15.40
Madárka (török), 16.45 Madárka (török), 18.00 Tények,
19.10 Bezár a bazár!, 20.40
Áll az alku, 22.00 Mission:
Impossible (amer.), 1.25
Magánnyomozók

6.35 Kölyökklub, 11.35 Kalandozó, 13.15 Isten veled,
Magyarország!, 14.30 Carter ügynök (amer.), 15.40
Zene és szöveg (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Cobra
11 (amer.), 20.05 Valerian
és az ezer bolygó városa
(francia) 22.55 Bölcsőd lesz
a koporsód (amer.), 1.10
Koncz Zsuzsa portré

6.00 Reggeli, 12.10 Szulejmán (török), 14.35 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.40 A szeretet útján (török), 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), 22.50 Isten veled,
Magyarország!, 0.45 Rejtjelek (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

9.15 Karácsony (amer.),
11.15 Segítség, bajban vagyok!, 16.15 A szerelem
hálójában (amer.), 18.40 Éjjel-nappal Budapest, 21.00
Szerelmünk lapjai (amer.),
23.30 Rossz kisfiú (amer.)

Duna tv

Pozsony 1

12.30 Végállomás , 14.1 0
Poirot
(angol),
15.5 0
Miss M arple (angol) ,
17.25 A s zocializmu s
bája i, 18.30 Építs h á za t, ültes s fát!, 19. 0 0
H í r a d ó, 2 0.30 S eptim ú r
é tte rme (francia), 21.5 5
A gyűjtők értékei, 22.2 0
800 sz ó (aus ztrál), 23.1 0
Mi ss Marple (angol)

Pozsony 2

11.00 Generációk, 13.0 5
Fa rme reknek, 13.35 A
köl csönkapott
F öld ,
14.15 Tour de Franc e ,
18.00 Labdarúgás , 20.40
Forsyt e s aga (angol) ,
22.30 Fargo (amer.)

Markíza tv

8.55 A gy űr űk ura (amer.),
12.30
Haláli
temetés
(amer.), 13.15 Elhurcolva
(amer.), 14.25 Százkarátos
szerelem (amer.), 16.15 12
éve elveszve (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Teljes gőzzel
nyár (amer.), 22.35 Trója
(amer.), 1.40 Százkarátos
szerelem (amer.)

JOJ TV

9.20 Nálu n k ot thon, 10.35
Evelin világa, 11.50 Sz uper karaok i, 12.30 Dr.
Dolit tle 5. (amer.), 14.20
Rubinvörös (amer.), 17.00
Ismerkedés, 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Eg yiptom istenei (amer.),
23.20 St réberek (amer.),
1.10 A k u kor ica g yer mekei (amer.)

KEDD

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

9.05 Hu r r á , nya r a lu n k!,
10.0 0
Ba lat on i
nyá r,
12 .45 Jó eb é d he z sz ól a
nót a , 13.15 D o c M a r t i n
(a ngol), 14.45 For m a -1
Né me t Na g yd íj, 17.0 0
G a sz t r oa ng ya l ,
18.0 0
H í r a d ó, 18. 35 Sz e r e nc s e sz omb at , 19. 30 Ké m kölykök (a me r.), 21.05 A m a n d z s ú r ia i jelölt (a me r.),
23. 20 L e sl ie M á nd ok i
konc e r t
10.55 Kü lönös há za sság
(mag ya r), 13.0 0 H í r a dó,
13.20 Pályá mat meg f utott a m , 14.20 Balaton i nyá r,
16.20 Csalá d-ba r át , 17.20
Most a Bud ay!, 17.45
Nem zet köz i Ci rk u sz feszt ivál, 18.55 Té rké p, 19.30
Í zőr zők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 Fapa d (mag yga r),
22.35 Ha ck t ion (mag ya r),
0.0 0 O pe r a Café

M1

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

M2

Duna World

HÉTFŐ

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

12.45 Roger, a járőr, 14.05
Ha én állat len nék, 16.40
Büsz ke bi r tok, 17.00 Elena, Avalor herceg nője,
18.15 Eperke, 20.15 Vio let t a (argentin), 21.05 Én
vag yok it t, 22.45 Eg yszer
volt, hol nem volt (amer.),
23.35 A k vár iu m St age
Pass, 0.30 Kor mányzóválasz t ás (amer.)

Duna tv

M1

12.45 Roge r, a z ű r já ró,
13.10 Nick y, R ick y, Dick y, 14.05 Ha én állat lennék , 15.50 M ickey, 16.40
Bü sz ke
bi r tok ,
17.50
Va mpi r i na , 18.15 A z iga z
lovag (cseh), 20.15 Vio let t a (a rgent i n), 21.10 Út
a men nyor szágba (i zla nd i), 23.40 Mel issa és Joey
(a me r.)
10.10 Vallási műsorok ,
12.45 Jó ebéd hez szól
a nót a , 13.15 Pa r t it úra , 14.45 For ma-1, 17.30
Hog y volt?, 18.35 Sze ret ü n k , dok i! (ausz t rál),
19.30 Á l momba n má r látt ala k (a mer.), 21.20 Jack ie (a mer.), 0.05 Balaton i
nyá r

Duna World

8.35 Ö nök ké r ték , 11.20
A nag y ma ma (mag ya r),
13.20 A nag yok , 14.40
Nov u m , 15.10 Balaton i
nyá r, 16.35 Szé p, sző ke sze rel mü n k , a Tisza ,
17.30 Most a Bud ay!,
19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.30
Ha zajá ró, 20.0 0 Ga sz troa ng yal, 21.35 133 nap,
22.35 Ha ck t ion (mag ya r)

Pozsony 1

11.15 Sz l ov á k i a ké p e kb e n , 11.4 0 I l ye n e k vol t u n k , 12 . 55 S e p t i m ú r
é t t e r m e (f r a n c i a), 14. 2 5
Poi r o t
(a n g ol),
16 .10
H a vol n a p u s k á m , 17.45
Me nj ü n k a ke r t b e!, 18 . 2 0
A ko n y h á m t i t k a , 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 R u d ol p h
v a l e n t i n o (ol a s z), 2 3. 55
Sz ig e t e k a v i l á g vé g é n

Pozsony 2

12.50
Sz í nészlegend á k ,
14.0 0 A tel i k a m r á k ideje,
15.10
Sz í nészlegend á k ,
17.35 Spor t reménységek ,
18.0 0 Tou r de Fr a nce,
22.10 For t u na Liga , 22.40
I nd iai nya r a k , 23.30 I nd iai nya r a k

Markíza tv

7.20 Scooby-Doo (amer.),
8.10 Tom és Jerry, 10.40
Vakáció Las Vegasban
(amer.),
12.30
Fekete
arany (amer.), 15.20 Teljes gőzzel nyár (francia),
17.35 Nap, széna, erotika
(cseh-szlovák), 19.00 Hí radó, 20.30 A tudatlanok
(amer.), 23.05 Batman:
Kezdődik (amer.), 1.55
Seriffek (amer.)
,

JOJ TV

9.50 Eg y iptom istenei
(a mer.), 11.30 A vörös k ut ya (a mer.), 13.30 A z elveszet tek országa (a mer.),
15.40 Új ker tek , 16.50 A
nya raló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.35 Victor Fra nkenstei n (a mer.), 23.0 0
Veszet t vad (a mer.)

TV2

RTL 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 Éjjel-nappal Budapest, 23.45 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

11.05 Kukori és Kotkoda,
12.20 Városi legendák,
14.05 Unizoomi csapat,
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Miles a jövőből, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Én
vagyok itt!, 21.55 Szellemek kel suttogó (angol),
22.40 Akusztik, 23.50 Az
A38 Hajó színpadán: Képzelt Város, 0.45 Melissa és
Joey (amer.)

Duna tv

12.45 Kulinár is kalandozások, 13.20 Családbarát, 14.25 Univerz u m,
15.15 Vég telen szerelem
(török), 16.05 A nya, az
állator vos (német), 17.10
Rex felüg yelő (osz t rák),
18.35 Sorsok út vesz tője
(török), 19.30 Alpesi őrjárat (olasz), 20.35 Agatha
Raisin (angol), 21.30 A legendák hivat ala (f rancia),
22.30 NCIS (amer.)

Duna World

11.25 Sodrásban (magyar),
14.20 Balatoni nyár, 16.20
Családbarát, 17.20 Ízőrzők,
18.00 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
18.30
Itthon vagy!, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Munkaügyek
(magyar), 22.35 Ég, föld,
férfi, nő

Pozsony 1

12.20 Profik, 14.10 Folklór,
14.35 Hegyi doktor (német),
16.25 Utazás a világ körül,
16.55 Brown atya (angol),
17.50 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 A veszélyes zsákmány (amer.), 22.10 Harc
a kincsért (amer.), 22.55 A
végsőkig (francia)

Pozsony 2

12.20 Kerékpártúrák, 14.50
Tanító úr, 15.55 Nők a világ
végén, 17.30 Színészlegendák, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.00 A civilizáció
hét bűne, 22.20 Sebek ( jugoszláv)

Markíza tv

9.45 Lépésről lépésre, 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
Rex (szlovák), 21.40 Duso
felügyelő (szlovák), 22.45
Az Isten háta mögött (szlovák), 0.00 Gyilkos elmék
(amer.)

JOJ TV

9.20 Tárgyalóterem, 10.25
Rendőrök akcióban, 11.25
Vadlovak, 13.50 Tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik,
17.00 Hírek, 18.00 Védelmezők, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.00
Heti hetes,

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.10 Szulejmán (török), 14.35 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.40 A szeretet útján (török), 16.50 Megtörve (török),
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz,
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 Éjjelnappal Budapest, 23.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.20 Városi legendák, 13.25
Mamamackók, 14.05 Unizoomi 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 Szellemekkel suttogó (amer.),
22.45 Odaát (amer.), 23.35
Kulisszák mögött, 0.30 Melissa és Joey (amer.)

Duna tv

12.45 Kulináris kalandozások, 13.20 Család-barát,
14.20 Univerzum, 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10
Anya, az állatorvos (német),
17.05 Rex felügyelő (osztrák), 18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Alpesi őrjárat
(olasz), 20.30 Önök kérték,
21.30 A diagnózis (lengyel),
22.20 Velvet Divatház (spanyol)

Duna World

11.40 Vihar a Sycamore utcában (magyar), 13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.20
Balatoni nyár, 16.20 Családbarát, 17.35 Ízőrzők, 18.05
Másfélmillió lépés Magyarországon, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Üdítő, 21.35
Munkaügyek
(magyar),
22.35 Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.20 Profik, 14.10 Folklór,
14.35 Hegyi doktor (német),
16.25 Utazások a világban,
16.55 Brown atya (angol),
17.50 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 A Luhačovice-i
csendőrök (cseh), 21.55 Elveszve (kopr.), 23.00 Ray
Donovan (amer.), 23.50
Profik

Pozsony 2

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos pénz, tiszta szerelem
(török), 13.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 15.40 Madárka (török), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár
a bazár!, 20.40 Áll az alku,
22.00 Jack Reacher (amer.),
1.25 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.10 Szulejmán (török), 13.25 Szulejmán (török), 14.35 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.40 Elif (török), 16.50
Megtörve (török), 18.00
Híradó,
19.00
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 Éjjelnappal Budapest, 17.20 A
gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.30 Kalózka és Kapitány
kalandjai, 13.25 Mamamackók, 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 Szellemekkel suttogó (amer.), 22.45
Odaát (amer.), 23.35 Az A38
Hajó színpadán, 0.30 Violetta
(argentin)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.45
Kulináris
kalandozások,
13.20 Család-barát, 14.20
Univerzum, 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10
Anya, az állatorvos (német),
17.05 Rex felügyelő (osztrák), 18.00 Híradó, 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Alpesi őrjárat (olasz),
20.40 Mattoni (cseh), 21.45
Pietro szigete (olasz), 22.40
Szabadság tér

Duna World

11.40 Villám (magyar),
13.00 Híradó, 13.20 Horvát krónika, 14.20 Balatoni
nyár, 16.20 Család-barát,
17.25 Ízőrzők, 17.55 Másfélmillió lépés Magyarországon, 18.30 Itthon vagy!,
19.00 Magyar válogatott,
20.00 Budavári Palotakoncert, 21.35 Munkaügyek
(magyar), 22.35 Ég, föld,
férfi, nő, 0.05 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Profik, 14.10 Folklorika, 14.40 Hegyi doktor
(német), 16.25 Utazás a világban, 16.55 Brown atya
(angol), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 El Dorado
(amer.), 22.30 Éjféli napfény
(francia), 23.30 Hegyi doktor (német)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 12.35
Kerékpártúra, 14.00 Álmok
a jövőről, 15.25 Szemtől
szemben, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 20.55 V. Henrik (angol), 23.10 Talkshow

12.10 Élő panoráma, 12.35
Kerékpártúrák, 14.45 Nem
feledtük el, 15.25 Magyar
magazin, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A tavak
titkos élete, 21.05 Csak a
testükön át (német), 23.10
Talkshow

9.50
Lépésről
lépésre,
12.05 Monk (amer.), 14.55
Jószomszédi
viszonyok,
15.55 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi
történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Feleségcsere, 21.45
Anyós, 23.00 Családi történetek, 23.55 Gyilkos elmék
(amer.), 0.50 Monk (amer.)

9.55 Lépéséről lépésre,
12.10 Mon k (amer.), 15.05
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi titkok, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Elrabolva a Balkánon (amer.), 22.35 Gyilkos
elmék (amer.), 1.20 Mon k
(amer.)

Markíza tv

JOJ TV

10.25 Rendőrök akcióban,
11.25 Vadlovak, 13.50 Tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik, 17.20 IQ Taxi, 18.00 Védelmezők, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 A segélyhívó
(amer.), 22.35 Victor Frankenstein (amer.), 1.55 Vadlovak

Markíza tv

JOJ TV

11.00 Vadlovak, 13.50 A
tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik, 17.20 IQ taxi,
18.00 Védelmezők, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Fekete özvegyek (cseh),
22.00 A szerelő (cseh),
23.40 Hawaii 5.0 (amer.),
1.25 Vadlovak

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos pénz, tiszta szerelem
(török), 13.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 15.40 Madárka (török), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár
a bazár!, 20.40 Áll az alku,
22.00 Nincs visszaút (amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.10 Szulejmán (török), 14.35 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
15.40 A szeretet útján (török), 16.50 Megtörve, 18.00
Híradó,
19.00
Fókusz,
20.05 A mi kis falunk,
21.05 Barátok közt, 21.50 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 Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.20 A nagy ho-ho-ho-horgász, 12.30 Kalózka és Kapitány kalandjai, 13.25 Mamamackók, 13.40 Kelj fel,
Marci!, 14.45 Leó, az ifjú
vadőr, 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 Odaát (amer.), 23.25 Kulisszák
mögött, 0.25 Violetta (argentin)

Duna tv

12.45 Kulináris kalandozások, 13.20 Család-barát, 14.20 Ki valójában
Wolf
g ang?, 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10
Anya, az állator vos (német),17.05 Rex felügyelő
(osztrák), 18.00 Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Alpesi őrjárat (olasz), 20.35 Az utolsó szó (amer.), 22.25 Szép
lányok, ne sírjatok! (magyar)

Duna World

PÉNTEK

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos pénz, tiszta szerelem
(török), 13.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 15.40 Madárka (török), 16.45 Madárka (török), 18.00 Tények, 19.10
Bezár a bazár!, 20.40 Áll az
alku, 22.00 Erőnek erejével
(amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.10 Szulejmán (török), 14.35 Tenger parti
gyilkosságok
(amer.), 15.40 A szeretet
útján (török), 16.50 Megtörve (török), 18.00 Híradó,
19.00 Fókusz, 20.05 A mi
kis falunk, 21.05 Barátok
közt, 21.45 Isten belájkolt
(amer.), 22.50 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 Éjjelnappal Budapest, 23.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

11.10 A nagy ho-ho-ho-horgász, 12.30 Kalózka és Kapitány kalandjai, 14.00 Eb a titka mindennek (amer.), 15.25
Brümmögők, 17.25 Dr. Plüssi,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.30
Én vagyok itt, 22.30 Szellemekkel suttogó, 23.20 Odaát
(amer.), 0.05 Akvárium, 1.05
Violetta (argentin)

Duna tv

12.45 Ízőrzők, 13.20 Család-barát, 14.20 Univerzum,
15.25 Végtelen szerelem (török), 16.15 Anya, az állatorvos
(német), 17.05 Rex felügyelő
(osztrák), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Alpesi
őrjárat (olasz), 20.35 Életrevalók (francia), 22.30 Senki sem
ítélkezhet felettem (olasz), 0.10
Balatoni nyár

Duna World

11.35 Dada (magyar), 13.20
Rondo,
14.20
Balatoni
nyár, 16.20 Család-barát,
17.20 Ízőrzők, 17.55 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.35 Munkaügyek
(magyar), 22.35 Ég, föld,
férfi, nő

11.20 A pacsirta (magyar),
13.50 Öt kontinens, 14.20
Balatoni nyár, 16.20 Család-barát, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Másfélmillió lépés
Magyarországon,
19.00
Magyar válogatott, 20.00
Önök kérték, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35 Ég,
föld, férfi, nő

12.20 P rof i k , 14.05 Fol klór, 14.35 Heg y i dok tor
(német), 16.25 Ut a zá s a
v ilágba n , 16.55 Brow n
at ya (a ngol), 17.50 A pá rbaj, 18.20 Ö ten öt ellen ,
19.0 0 H í r a dó, 20.30 Me d iciek
(ola sz-f r a ncia),
21.25 Vi k tór ia k i r ály nő
(a ngol), 23.05 Heg y i doktor (német), 23.50 P rof i k

12.20 P rof i k , 13.30 Menjü n k a ke r tbe!, 14.35
Heg y i dok tor (német),
16.25 Ut a zá s a v ilágba n ,
16.55 K leist dok tor csalá dja (a ngol), 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A pop legend ái, 22.25 Ja mes Bond
(a me r.), 0.30 Heg y i doktor (német)

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

Pozsony 2

Markíza tv

Markíza tv

11.45 Tör pék, 14.00 A holnap világa, 15.25 Roma
magazin, 18.00 Titokzatos
sziget, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 21.20 A
kiskatona (francia), 22.50
Rendőrség, 23.05 Talkshow
9.40 Lépésről lépésre, 12.15
Monk (amer.), 15.05 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Feleségcsere, 23.15 Rex
(szlovák)

JOJ TV

10.10 Rendőrök akcióban,
11.15 Vadlovak, 13.50
Tárgyalóterem,
15.20
Csillag születik, 17.00
Híradó, 17.20 IQ taxi,
18.00 Védelmezők, 19.00
K r i m i,
19.30
H í r a dó,
20.35 Miniszterek (szlovák), 22.30 Elő az igazsággal, 23.55 Inkognitó

11.45 Élő panoráma, 13.20
Nem feledtük el, 15.25 Szemtől szemben, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilmek, 21.00 A béke keresése, 21.20 Derékba törve
(szlovák), 22.30 Színházi közvetítés
12.15 Monk (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Ostravak
Ostravski (cseh), 22.25 Töréspont (amer.)

JOJ TV

10.20 Rendőrök akcióban,
11.20 Vadlovak, 13.50 Tárgyalóterem, 15.20 Csillag születik,
17.20 IQ taxi, 18.00 Védelmezők, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Minden, amit
szeretek, 22.30 Szlovákia nem
ítélkezik, 23.10 Max Payne
(amer.)

5

Növényvédelem
Július a kertjeinkben

Gyümölcsös
Folyamatosan végezzük a díszfák,
bokrok, sövények nyári metszését, újraformálását. A lilaakácot
például évente kétszer is érdemes
metszeni, a mostani kurtítás során a hosszú, megnyúlt új hajtásokat nyessük vissza 5-6 rügyre.
Az alakító és irányító metszéssel a novemberben esedékes fő
metszést készítjük elő. Még több
információ: A lilaakác igényli is
a gondozást, meg nem is. Itt az
ideje a tűlevelű és örökzöld sövények metszésének, melynek során
a növények tetején és két oldalán
fejlődött hajtásokat pár cm-rel
kurtítsuk meg, alakítsuk a kívánt
formára.
Miután
július
vége, augusztus
eleje felé, az első
év nyarán a málna
sarjhajtások már
jól megnyúltak, a
vesszőcsonkokat
a talaj felszínén
nyírjuk el.
Kajszi és őszibarack szüretelése
közben se feledkezzünk meg a
gyümölcsfák nagy adagú vízzel
történő öntözéséről, melyet garantáltan meghálálnak.
A csonthéjas gyümölcsfajok jelentős részénél (cseresznye, meggy,
korai szilva és kajszi) a szüret végeztével, a téli metszéshez hasonló
volumenű beavatkozás a zöldmetszés. A periferiális részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének kedvezőbb fényviszonyairól,
mely egyben növeli a korona belsejének generatív aktivitását, azaz a
termőrészek vitalitását is. Az őszibarack esetében a tervezett szüret
előtt 3 héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból
a jobb gyümölcs-színeződés érdekében, valamint célszerű a katlankorona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani.

Magvetés szabadföldbe
A mángoldot érdemes folyamatosan egészen augusztus első hetéig
vetni, hogy mindig legyen harsogóan friss szedni való belőle.
Még vethetünk zöldbabot, uborkát, kései sárgarépát, őszi retket,
csemegekukoricát, céklát és póréhagymát. Még sor kerülhet a
rövid tenyészidejű borsó vetésére.
Augusztus elején kerülhet sor a
spenót másodvetésére.
Konyhakerti teendők
A rebarbarán meghagyott termésszár már beérleli magvait,
melyek igen rövid ideig csírázó
képesek, tehát ha magról szeretnénk szaporítani, akkor most vessük el, és neveljünk belőle őszig
palántákat, melyeket már végleges
helyükre ültethetünk.
Augusztus közepéig vethető a kapor,
25-30 cm-es sortávolságra, 1,5-3 cm
mélyen. Társítható paradicsommal, uborkával, tökkel, káposztafélékkel, céklával és hagymával.
Ne ültessük sárgarépa mellé,
csökkentheti azok terméshozamát. Köménnyel se társítsuk.
Augusztusig vethető a rukkola.
Folyóméterenként 18-22 magot
vessük 20-30 cm sortávolságra,
1-2 cm mélyre.
Folyamatosan kötözzük, hónaljazzuk a paradicsomot. A padlizsánt, paprikát ugyanúgy ajánlott
hónaljazni, mint a paradicsomot.
Ilyenkor alulról szedjük le az előtörő hajtásokat.
Nagyjából háromhetente töltsük
fel a póréhagyma töveket földdel.
A konyhakertben folyamatos feladat a gyomlálás, a növényvédelem és az öntözés!
Szüret
Itt az ideje a korai szilvák érésének (pl. Stanley, Zöld ringló).

Ha más nincs…
A szilva nem utóérő gyümölcs,
ezért éretten, hamvasan, szárral
együtt szedjük merev falú szedőedénybe.
Még mindig érik a kései ribiszke (pl. Rovada). Érik a málna
(pl. Fertődi zama tos, a kétszer
termő Autumn Bliss, a folyton
termő Polka).
Itt a fokhagymaszüret ideje. Az
ősszel duggatott fokhagyma június végétől már szedhető volt.
A tavaszi fokhagyma pedig július közepétől. A fokhagyma
akkor szedhető, amikor levelei
kezdenek tönkre menni, és az
alsó levelek már megbarnultak,
elszáradtak. A felszedés idején
a talaj száraz legyen. Már érik a
szabadföldi paradicsom. Mielőtt
felhasználjuk, érdemes a legszebbekből magot fogni.
Eljött a sárgadinnye és görögdinnye szüret ideje. Szedhetők a
nyári tökök. A tök levele gyakran ezüstös mintázatú, ami nem
gombabetegség jele! Szedhető az
áttelelő vöröshagyma is.
Fajtától függően szedhetjük fel a
burgonyát. A gumók kiszedésére
a virágzás lezajlása után kerülhet
sor. A növényeket húzzuk ki a talajból, a gumókat forgassuk ki. A
tárolás papírzsákokban történhet,
de semmiképpen sem tárolhatunk
műanyag zsákokban, mert ez a
gumók rothadásához vezethet. A
korai karfiol fajták is lassan betakaríthatók (július-augusztus).
Utánuk céklát, téli retket, őszi
fogyasztásra vetett spenótot lehet
termeszteni.
A fűszer- és gyógynövényeket
folyamatosan szüretelhetjük és
száríthatjuk. A sáfrányt helyettesítő fűszer, a sáfrányos szeklice
augusztusban nyíló tűzvörös,
nyelves virágainak szirmait le
kell csípni a teljes virágzást követően, és tűző napon kell szárítani.
–pszv–

Júniusi megfejtések:
1. Örülök, hogy ilyen jó társaságba került a kiskutyám!
2. Jöjjön, fiatalember, nálam
spórolhat is valamit.
3. Gazdi, Buksi nélkül felhőtlenebb a nyaralásunk.
4. Lyukas gumit szerelt tegnap este a szobájában.

Júniusi szerencsés megfejtőnk Peőcz Edit, komáromi olvasónk.
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

Júliusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk augusztusi, utolsó számában közöljük!

humor-csokor
– Mi a különbség a kés és az anyós nyelve között?
– ???
– A kés egy idő után elkopik.
– Ugyebár a képen is láthatjátok, a New York-i Szabadságszobor egyik kezében könyvet tart, a másikban fáklyát. Ki tudja megmondani, mit jelképez
a fáklya? Tessék, Móricka!
– Azt, hogy sötétben nem lehet olvasni…
A skót szállodában egy vendég panaszkodik:
– Kérem, a szobában a csapból csak 20 fokos víz folyik. Miért írják akkor a prospektusban, hogy hideg és meleg víz is van?
– Mert mosakodni hideg, inni viszont meleg…

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

Tel.: 0907 283 324

Az öreg székely ül a hintaszékében az udvaron. Egyszer csak egy limuzin
gurul a ház elé. Kiszáll belőle egy öltönyös ember és azt mondja:
– Emlékszel rám, apám, én vagyok a fiad, akit elküldtél 10 éve a városba
dohányért. Azóta meggazdagodtam, megnősültem és híres lettem.
– Jó, jó, – mondja a székely. – De hol a dohány?
A csődör és a kanca megy ki az istállóból. A csődör udvariasan előreengedi
a kancát:
– Menj csak előre, én majd fedezlek.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nehezen tudja fékezni
indulatait és érzéseit. Vágyainak éppúgy képtelen határt szabni,
mint haragjának, így aztán elég furán alakulnak a következő napok. Tele van feszültséggel, de igyekszik úrrá lenni önmagán.
Most semmiképp ne keveredjen munkahelyi vitákba!
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten inkább pillanatnyi ötletei vezérlik, nem az alapos megfontolás. Ez egyszer
nem baj, megengedhet magának egy kis könnyedséget, sőt kön�nyelműséget is. A következő napokban legyőzheti kellemetlenkedő ellenfeleit is. A partnerkapcsolatban, házasságban kedvező
változásra számíthat.
KOS (március 21. – április 20.) Életereje napról napra növekszik,
néha úgy érzi, energiaforrásai kifogyhatatlanok. Ez az érzés veszélyes is lehet, kivált, ha egyébként is túlterhelt már. Könnyen túlbecsüli erejét, így nem képes kikerülni az érzelmi csalódásokat, a kisebb egészségügyi problémákat. Ha viszont mértéktartó, hódíthat.
BIKA (április 21. – május 20.) A környezetében élők tudják,
hogy önre nyugodt szívvel rábízhatják legféltettebb titkaikat is.
Sőt, úgy tűnik azért is szeretnek önnel legbensőbb érzéseikről
beszélni, mert az a mély bölcsesség, amellyel hallgatja és reagál,
képes a legnagyobb belső zűrzavarban is békét teremteni.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Kedvese végre megadja önnek
azt a csodálatot és szerelmet, amiben ön annyira szeret lubickolni. Ön ilyenkor tud igazán hódítani és kényeztetni, ilyenkor
minden sejtje arra hangolódik, hogy miként tudja még jobban
megbabonázni párját. Merüljön el a szerelemben!
RÁK (június 22. – július 22.) Szívesen menne most emberek
közé, egészen ki van éhezve új ismerősökre, szeretne új szemléletmódokat, életeket megismerni. Ha nincs kedve egyedül útnak
indulni, telefonálja körbe barátait és beszéljenek meg estére egy
találkát. Akár még a nagy ő-vel is találkozhat valamelyik este.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Családi és társasági
élete igen mozgalmasnak ígérkezik. Örömmel veti bele magát az
otthoni feladatokba és nagy hasznát veszi most kiváló beleérző
képességének, ugyanis közvetítése megelőz egy családi veszekedést. Ezzel újra helyreáll az a békés hangulat, amely nélkülözhetetlen a boldogságához.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Újra és újra vannak olyan
periódusok az életében, amikor meg van róla győződve, hogy
csak az anyagi jólét teheti boldoggá és ilyenkor egészen beleveti
magát a munkájába és minden olyan tevékenységbe, amelytől azt
reméli, segít létrehozni rendíthetetlen birodalmát.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Mozgalmas családi
hétnek nézhet elébe. Ha zsúfolt mindennapjaik ellenére szánnak
elegendő időt a közös tevékenységekre és egymás segítésére, nagyon kellemes lehet ez a hét nap. Sőt, előfordulhat, hogy hosszú
ideig az egyik legkellemesebb élményként tartják majd számon.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha a hét különösen
zsúfoltnak ígérkezik, ahelyett, hogy tovább hajtja magát, igyekezzen sorrendet felállítani a tennivalók között, és ha szükséges,
halasszon el néhány dolgot későbbre, amikor több ideje jut rá.
Cserébe örömteli percekre számíthat, leginkább családi körben.
NYILAS (november 23. – december 21.) Július harmadik hete
esélyt tartogat arra, hogy olyasvalakivel találkozzon, aki hamarosan élete fontos szereplőjévé válik. Előfordulhat, hogy ez
a találkozás egy véletlensorozat eredményeképpen jön létre, de
bárhogyan történjék is, mindenképpen sok örömet hoz önnek az
elkövetkezőkben.
BAK (december 22. – január 20.) Hiába remélt nyugalmat erre
a hétre, az események valószínűleg magukkal ragadják, hacsak
nem sikerül nagyon ügyesen és tudatosan távol tartania magát
a családi konfliktusoktól. Mivel véleménye sokat számít családtagjainak, jó esélye van rá, hogy mégis belefolyik valamennyire.
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:

• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás
* Te l . : 0 9 4 8 6 2 2 0 5 1 *

Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk furgonra – 3,5 tonnáig.

Tel.: 0908 555 600.

S
Z
U
D
O
K
U

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty –
energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264815

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

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

Eladó Búcson elektromos
(villanymotoros)
gabona- és kukoricaőrlő,
valamint szőlőprés.
Tel.: 0918 782 689
Eladó nagyobb mennyiségben búza, ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 720 348.

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Eladó családi ház 8 áras telken Csallóközaranyoson,
a Keszi (Kosihská) utca 49. szám alatt – 3 szoba, konyha, fürdőszoba, gáz, központi fűtés, vízvezeték, csatornázás, + garázs,
raktárépület. Ár megegyezéssel. Érdeklődni lehet a helyszínen.
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KERÉKPÁROZÁS

Napjainkban valóban válogatni lehet
a kerékpárok között, hiszen vannak
speciális terepkerékpárok, versenykerékpárok, hogy már ne is szóljunk
a pihekönnyű, ám rendkívül terhelést
bíró üvegszálas csodákról.
Komáromban Kovács Kamill volt az,
aki felismerte annak a lehetőségét, hogy
a kedvtellésből kerekezők számára versenyszerű sportágat teremtsen.
A múlt hét végén – a megszokottól eltérően – nem egy népes csapat indult
el Csiliznyáradra, hogy a terep- és az
útibringások a CSILIZKÖZI KERÉKPÁRTÚRA nevezetű versenyen rajtoljanak, illetve képviseljék a PIKO-BIKE
bringásklubot. Így is nagy sikert arattak,
hiszen az MTB női kategóriában Farkas
Silvia első helyezettként az aranyérmet,
míg a férfi kategóriában Hullman András a bronzérmet hozhatta haza.

LABDARÚGÁS

KFC Komárom –FC STK 1914 Somorja 2:0 (1:0)

A II. labdarúgóliga nyitányának szombati slágere Komáromban zajlott, ahol a
KFC az immár a DAC farmcsapataként működő somorjai STK-t fogadta. Tudni
kell, hogy korábban a DAC a komáromi KFC-vel kacérkodott a „farmcsapat”
kiépítésében, de végül visszalépett. A csaknem hétszáz néző előtt a hazaiak bizonyítani tudták, hogy saját erőből is győzni tudnak.
Jozef Olejník, a komáromiak vezetőedzője szabadrúgást hajtott végre, és a kapus fölött
néhány nappal a rajt előtt megfogalmazta a a hosszú sarokba küldte a labdát. A második
csapat idei célját, nevezetesen, hogy az első félidőben aktívabban kezdtek a vendégek, de
5-ben végezzenek a tavaszi forduló végén is. támadásaikat biztosan védték a komáromiak.
2018/19-es szezonban elért 5. hely eleve mi- A találkozó 76. percében az ugyancsak újonc
nimális elvárásként lépett elő a szurkolók és a Bayemi a félpályáról elindulva szólózott és
klubvezetés szemében is. – Csapatunkat úgy megszerezte a KFC második gólját.
fogom vezetni, hogy minden mérkőzésen A jövő héten a Rózsahegyi B válogatottal játeredményesek lehessünk – nyilatkozta Olej- szik a KFC bajnoki találkozót, ugyanakkor
ník edző, aki a német mérvadó Transfermarkt a komáromi pályán 10 csapattal focitornát
adatai szerint a legfiatalabb keretet vezeti a rendeznek az U-13 korosztálynak. Olyan
jelenlegi nem B-csapatok között.
hazai, magyarországi és osztrák utánpótA szombati találkozó első húsz perce az erőfel- láscsapatok lépnek Komáromban pályára,
méréssel telt, de érezni lehetett, hogy a so-mor- mint az osztrák Advira, a pozsonyi Slovan,
jaiak nehezen találtak magukra. A 22. percben DAC, a Baník Ostrava, a Puskás Akadémia,
az új „szerzemény”, Končal, a 16-os tájáról a Ferencváros.
– KonAd–

A KFC pályáján is be kell tartani a „törvényt”

Az új bajnoki szezonra a Szlovák Labdarúgó
Szövetség módosított a biztonsági szabályzatán, figyelembe véve a Szlovákia – Magyarország meccsen tapasztaltak után magyarországi kollégáik ajánlásait. A stadionba nem
bevihető tárgyak listájára felkerült a drón,
üvegek (beleértve a műanyag üvegeket is),
megszabták a molinók, zászlók (1,5 x 2 m)
és táskák (25 x 25 x 25 cm) maximális megengedett méretét. A tiltott tárgyak listáját a

LÖVÉSZET

A zselízi MAGNUM lövészklub rendezte meg a kisöblű
puskákkal történő 50 m-es
állócélpontra leadott versenyét, amelyen remekül szerepeltek a naszvadi lövészek.
A Tehetséges Ifjú Sportlövészek Klubja (Klub mladých
talentovaných strelcov) lövészei közül legjobbnak Barkóci Miloš bizonyult, aki a
maximális 300 pontból 297et teljesített. Második lett a
zselízi Vrbová Jana, ám a harmadik helyen ismét naszvadi
versenyző, Polorecký Samuel
végzett, aki 280 pontot ért el.

RÖPLABDA

Kilenc csapat rajtol az extraligában

Igaz, hogy csak szeptember 28-án kezdődik meg az extraliga három fordulós csatasorozata, a múlt héten megtartották
a sorsolásokat. A felnőttek mellett a 20 éves korig korosztály
számára is elindul a versenyév.
A komáromi Spartak SJE a VK Az extraliga összecsapásait
OSMOS Prievigye, VK KDS három részre osztották. az első
Šport Kassa, VKP-SPU Nyitra, szeptember 28-tól január 1-ig
TJ Slávia Felsővíz (Svidník), tart, a második január 11-től
VK MIRAD PU Eperjes, TJ február 23-ig, ahol két csoportSpartak Miava, COP Trencsén ra osztva, az 1–4., illetve 5–9.
és az MVK Zólyom csapatai- helyért folyik majd a küzdelem.
val néznek majd farkasszemet. A rájátszás során nyolc csapat
Az extraligából Ólubló csapata küzd a helyezésekért. A sportév
esett ki, a helyébe lépő Magne- új bajnokát április 16-án ismerzit Rőce nem élt a lehetőséggel. hetik meg a röplabdakedvelők.

WESTERN-LOVAGLÁS
Két héttel ezelőtt, július 13-án,
szombaton Tardoskedden rendezték meg a western-lovasok
kupájáért meghirdetett X. versenysorozat hetedik futamát.
A versenyen nagyszerű eredményeket értek el a Komárom melletti
Briežky lovaspálya neveltjei. A juniorok szlalomában 1. Scholtzová
Carla (Kam Smaret Chic Ella nevű
lován), …4. Ziliziová Jasmin (Silver nevű lován), …6. Bitterová
Tami (Berry nevű lován). A profi
szlalomozók között 2. lett a keszegfalvai Fehér Istán (Hercegnő nevű
lován), …5. a naszvadi Bobek Ladislav (Amoeba nevű lován). A juniorok hordókerülési versenyében
1. Scholtzová Carla, 2. Ziliziová
Jasmin, …5. Bitterová Tami. A profi hordókerülők között 1. lett Ladislav Bobek, 2. Fehér István.
Karol Scholtz felvételei
Múlt héten szombaton a naszvadi
lovaspályán folytatódott a western lovasok versenye a nyolcadik futamon.
A juniorok szlalomlovaglásában 2.
lett a komáromi Scholtzová Carla,
5. az ugyancsak komáromi Zilizi
Jázmin. Ugyanebben a kategóriában, a nyílt versenyen 4. lett az
ógyallai Hódosy Tamás. A felnőttek
kategóriájában 2. lett a keszegfalvai
Fehér István, 5. a naszvadi Bobek
Ladislav. A juniorkategória hordókerülésénél 1. Scholtzová Carla, 4.
Zilizi Jázmin, 6. Bitterová Tami.
A hordókerülés nyílt felnőtt futamában 1. Bobek Ladislav, 3. Fehér
István. A hét végén Vágtornócon
folytatódik a kupafutam.

Felkészülési
mérkőzések:
Ímely – Nagylapás 5:2 * Udvard – Ógyalla 1:3 * Csallóközaranyos U19 – Ekel/
Nemesócsa U19 1:6 g:Szakács
2,Tolvaj 4 * Veľký Meder
– Kolárovo 6:3 * FK Activ
Nagykeszi – Érsekújvár 1:3
* Nyárasd – Ekel 0:0 * Zsitvabesenyő- Ógyalla 1:4 * FC
Nyitra U17 – Imely 2:4 * Izsa
– Madar 6:3.

Női foci

Komárom – Győrszentiványi
U16-os fiúcsapat 2:.6 * FK
ViON Aranyosmarót – KFC
5:3 Góllövőink: Tóközi Tímea,
Gaál Csenge és Németh Vivien.

bejáratnál piktogramok formájában is elhelyeztük. A stadionokban tilos a dohányzás
(az elektromos cigaretta is), de ahogyan más
sportlétesítményekben is megoldották, több,
dohányzásra alkalmas helyet is kialakítunk:
a tribün két végén legfelül és a tribünre vezető lépcső alján. Köszönjük megértésüket és
kérjük, tartsák tiszteletben rendezőink segítő munkáját. Megértésüket köszöni
a Komáromi KFC elnöksége

A IV. liga őszi fordulóinak sorsolása
1. forduló * augusztus 8-án, 17 órakor
Gúta – Nagygyöröd * Kovarc (Kovarce) – Ógyalla *
augusztus 4-én, 17 órakor
Ímely – Naszvad
2. forduló * augusztus 10-én, 17 órakor
Ógyalla – Újlót * Ímely – Gúta
augusztus 11-én, 17 órakor
Naszvad – Léva *
3. forduló* augusztus 17-én, 17 órakor
Gúta – Naszvad * Párkány – Ímely * Léva – Ógyalla *
4. forduló * augusztus 24-én, 17 órakorkor
Gúta – Párkány
augusztus 25-én, 17 órakor
Naszvad – Ógyalla * Ímely – Garamkovácsi
5. forduló * augusztus 31-én, 17 órakor
Párkány – Naszvad * Ógyalla – Tavarnok
szeptember1-én, 16 órakor
Garamkovácsi – Gúta * Udvard – Ímely *
6. forduló * szeptember 7-én, 16 órakor
Gúta – Udvard *
szeptember 8-án, 16 órakor
Naszvad – Tavarnok * Negyed – Ógyalla
7. forduló * szeptember 14-én, 16 órakor
Ógyalla – Nagysurány
szeptember 15-én, 16 órakor
Nagygöröd – Naszvad * Nagymegyer – Gúta
8. forduló * szeptember 21-én, 15.30-kor
Vágfarkasd – Ógyalla * Gúta – Kovarc
szeptember 22-én, 15,30-kor
Naszvad – Negyed * Ímely – Újlót
9. forduló * szeptember 28-án 15.30-kor órakor
Léva – Ímely * Ógyalla – Nagygyöröd *
szeptember 29-én, 15.30-kor
Udvard – Naszvad * Újlót – Gúta
10. forduló * október 5-én, 14.30-kor
Gúta – Léva
október 6-án, 14.30-kor
Naszvad – Nagysurány * Ímely – Ógyalla
11. forduló * október 12-én, 14.30-kor
Ógyalla – Gúta * Tavarnok – Ímely
október 13-án, 14.30-kor
Nagymegyer – Naszvad * Ímely – Negyed *
12. forduló * október 19-én, 14 órakor
Gúta – Tavarnok * Párkány – Ógyalla
október 20-án, 14 órakor
Naszvad – Vágfarkasd *
13. forduló * október 26-án, 14 órakor
Ógyalla – Garamkovácsi *
október 27-én
Kovarc – Naszvad * Negyed – Gúta
14. forduló * november 2-án, 13.30-kor
Gúta – Nagysurány *
november 3-án, 13.30-kor
Naszvad – Nagygyöröd * Ímely -Vágfarkasd * Udvard –
Ógyalla
15. forduló * november 9-én, 13.30-kor
Ógyalla – Nagymegyer * Vágfarkasd – Gúta * Nagygyöröd – Ímely
november 10-én, 13.30-kor
Újlót – Naszvad

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

július 27-én
július 28-án
július 29-én
július 30-án
július 31-én
augusztus 1-én
augusztus 2-án

Olga
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit
Oszkár
Boglárka
Lehel

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Molnár Dezider és Hrabov
ská Renáta, a búcsi Šomogyi Patrik és Csereová Henriette, a komáromi Gaál Zoltán és Bugyi Ágnes,
Gútán: a medvei Presinszky Dávid és a kisszigeti Kovács Szandra.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az érsekújvári
Tomčányová Viktória, a madari Horváth
Bianka, a dunamocsi Gönczölová Viktória,
a párkányi Flekáč Matthew, a lekéri Reichelová
Ashley, az izsai Calányos Natália, a marcelházai
Rigó Krisztina és Medza Stella, a zselízi Kliská
Marianna, a nagykeszi Lukács Ádám, a trnavai
Szabó Sofia, a privigyei Beljanský Hugo, a komáromi Márkus Áron, Tóth Samuel, Veir Dominika,
Nagy Teo és Hajdák Richard.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Mezei Zoltán (54 éves), az ifjúságfalvai Angyal Gábor (84 éves), az ekeli Uzsák Ernő, a kolozsnémai
Herbergerová Anna (63 éves) és Benda Ilona (62 éves), a
csallóközaranyosi Cinger József (67 éves), a vágfüzesi Kabók Anna (63 éves), a nagykeszi Tóth Zoltán (53 éves).
Emléküket megőrizzük!

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, a volt munkatársaknak,
vadásztársaknak, a szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik július 17-én elkísérték
utolsó útjára a szeretett férjet,
édesapát, apóst, nagyapát és dédapát,

Nagy Gézát

a gútai temetőbe,
aki életének 65. évében, türelemmel viselt,
hosszú szenvedés után távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részét őszinte szavait,
amelyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet…
Ezekben a napokban emlékeztünk
vissza arra a szomorú napra,
amikor végső búcsút vettünk
a szeretett édesapától és nagyapától,

Molnár Józseftől

Martoson.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja

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

Aszalt szilvával töltött
sertéskaraj
Hozzávalók / 4 adag:
ízesítéshez só
sütéshez olaj
60 dkg sertéskaraj
4 szem aszalt szilva
4 ek. szilvalekvár
8 szelet szárított sonka
Köret:
sütéshez olaj
5 dkg vaj
60 dkg burgonya
10 dkg rukkola
Elkészítése:
A karajból 8 szeletet vágunk, kicsit kiklopfoljuk, sózzuk. Négy
szeletet egy deszkára helyezünk, majd bekenjük jó sűrű szilvalekvárral, és megszórjuk az apróra vágott aszalt szilvával. A
másik 4 szelet húst ráhelyezzük a tetejére, majd ezeket a „páros
húsokat” betekerjük a szárított sonkával. Egy serpenyőben kevés
olajat melegítünk, és közepes lángon a húsok mindkét oldalát
szép pirosra sütjük. A körethez az alaposan megmosott burgonyát héjában, sós vízben megfőzzük, majd cikkekre vágjuk, és
olajban megpirítjuk. A rukkolát kevés vajon átforgatjuk, és a burgonyával együtt a hús mellé tálaljuk.

A Komáromi Jókai Színház

székhelye: Petőfiho 1, 945 01 Észak-Komárom
a magasabb szintű területi egységek – önkormányzati kerületek – vagyonáról szóló 446/2001
Tt. sz. törvény 9a.§, 5. és 9. bek. szerint közzéteszi azon szándékát, hogy
közvetlen bérbeadás formájában
bérbe kívánja adni
az Észak-Komárom kataszterében a 10535 sz. tulajdonlapon nyilvántartott, természetben a 139 sz. parcellán a 2924 helyrajzi szám alatt található
építmény 50 m2 területű részét. Az ingatlanrész büfé üzemeltetésére alkalmas, a bérleti
szerződés meghatározatlan időtartamra szól,
a bérleti díj minimális összege évi 56 €/m2.
A kérvényhez csatolni kell az igazolást,
hogy a kérvényezőnél nem állnak fenn a magasabb
szintű területi egységek – önkormányzati kerületek –
vagyonáról szóló 446/2001 Tt. sz. törvény 9a.§ 6. és 7.
bek. szerinti kizárási okok.
Az érdeklődők árajánlatai az alábbi címre postázandók:
Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház
945 01 Komárno
Az árajánlatok beküldési határideje 2019. 08. 8.
délután 15 óráig. A borítékra írják rá: „NÁJOM
– neotvárať” („BÉRLET – nem felbontandó”).
A bérlemény megtekintésének időpontját telefonon kérjük egyeztetni.
A kiírónak jogában áll minden pályázatot elutasítani. További információk: DOBAI Tibor mérnök, a www.jokai.sk weboldalon, a 907770517es telefonszámon.

Almás-pudingos
kekszes szelet

Hozzávalók:
50 dkg háztartási keksz
1,2 kg savanykás alma
tisztítva (Idared)
1 tk. őrölt fahéj
12 dkg kristálycukor
1 ek. mazsola
4 csomag vanília pudingpor
2 ek. citromlé
15 dkg étcsokoládé

Elkészítése:
Egy nagyobb méretű, magas falú tepsi vagy tál alját kirakjuk
háztartási keksszel.
A meghámozott, apróbb darabokra vágott almát egy edénybe
beletesszük, felöntjük 1 liter vízzel, hozzáadjuk a kristálycukrot,
a fahéjat, a citromlét és a mazsolát, majd felforraljuk. Közben
a 4 csomag pudingot kevéske vízzel csomómentesre keverjük,
és miután felforrt az alma, óvatosan kevergetve besűrítjük vele.
A sűrű almás masszát ráöntjük a kekszekre, és egyenletesen elsimítjuk. A tetejét még forrón kirakjuk keksszel.
Felolvasztjuk az étcsokoládét, és bevonjuk vele a kekszeket.
Apró cukorkákkal díszíthetjük. 3-4 órára a hűtőszekrénybe tes�szük, azután fogyasztható.

Jókaiho divadlo v Komárne
Komármi Jókai Színház

adresa Petőfiho 1., 945 01 Komárno
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
prenajať formou priameho nájmu
časť priestorov
v budove s.č. 2924, p.č.139, LV č. 10535, k.ú.
Komárno, vo výmere 50 m2, vhodné na prevádzkovanie bufetu, s dobou
nájmu na neurčitú, s cenou
nájmu minimálne 56 €/m2
ročne.
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v
zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o
majetku vyšších územných celkov v znení nesk.
predpisov
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte
na adresu:
Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház
945 01 Komárno
8. 08. 2019 do 15:00 v označenej obálke: “NÁJOM - neotvárať“
Termín obhliadky: telefonicky upresniť.
Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky.
Bližšie inf.: Ing. Tibor DOBAI
na int. stránke www.jokai.sk, na tel. č.:
+421907770517.

* Eladó egyszer használt motoros permetező. Ára 50 euró.
Tel.: 0907 211 929

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

Tel.: 0904 374 273
Lapostetők szigetelését
vállalom
Izolácia plochý striech

Tel.: 0918 780 688.

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

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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