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A Komáromi járás keleti végein jövő héten lassan befejeződik,
nyugaton pedig javában tart az aratás

Az első búzaszállítmányok
már beértek a malomba

A mezőgazdászok számára az év legfontosabb időszaka mindenképpen a nyár, hiszen az
őszi és tavaszi munkálatok legjavának ekkor érik be a gyümölcse. Az már megszokott,
hogy a lazább, homokosabb termőföldön, így a Duna mente keleti részén öt-hét nappal
korábban kasza alá érik a gabona, míg a nyugatibb területeken később kezdődik az aratás, ám az itteni táblák gazdagabb hozamot adnak.

Léli Duna-ág

Obonya Sándor felvétele

– Hétfőn mentek ki először a
gépek a földekre és naponta 100
hektárnyi területről takarítjuk be
a gabonát – mondta Máté Tibor
mérnök, a gútai szövetkezet elnöke. Idén összesen 1 459 hektáron termesztettek búzát és 350
áron tavaszi árpát. Lapzártakor
– egyelőre – a betakarítás zavartalan volt, s a rekkenő hőség még
a gabona nedvességtartalmát is
javította.
Keszegfalván már lezárult az
aratás első szakasza. – A repce

Kendőzetlenül a kisebbségek helyzetéről

A szabadegyetemek égisze alatt

298 hektárról került a magtárakba, s hozama 2,59 t/ha volt,
ami jónak minősíthető – tájékoztatott bennünket Lőrincz
Tibor mérnök, a szövetkezet
elnöke. – Azóta megkezdtük
a búza aratását, amelyből 945
hektárnyit kell learatnunk, s
ránk vár még 518 hektárnyi
árpa betakarítása is. Ha a hozamok rekordot nem is döntenek,
de az első hektárok eredményei
bíztatóak.
Hétfőn érkezett a gútai ma-

lomba az első búzaszállítmány. Varga Tibor mérnök,
cégalapító elmondta, hogy a
svájci technológiára épülő,
Európa-szerte elismert malom
termékei a csallóközi búzából
készülnek. – Felvásárláskor
is ügyelünk arra, hogy csak
a legjobb minőségű búza kerüljön raktárainkba, hiszen
termékeink nemzetközileg is
elismert minőségének az alapanyag a feltétele – nyilatkozta
lapunknak.

(3. oldal)

● Emlékeztek
a gútaiak (3. oldal)

Húszéves
a Hídverő
Társulás

Húsz éve alakult tizennyolc felvidéki és magyarországi település
szövetsége, a Hídverő Társulás,
amely az elmúlt napokban tartotta meg jubileumi rendezvényét, Karván és Neszmélyen.
A nyitóünnepséget szentmise
előzte meg, amelyet Elek László komáromi esperes-plébános
celebrált, majd Czerman János,
Süttő polgármestere, a társulás
társelnöke, illetve Szabó Olga,
Path polgármestere, a társulás
egyik alapítója tartott emlékezést. Duka Gábor, Karva polgármestere és a társulás elnöke
örömmel számolt be arról, hogy
augusztus 9-én szerződés születik a Kárpát-medencei Turisztikai Egyesület megalapításáról
melynek egyik alapítója a Hídverő Társulás lesz.

Irodalmi pályázat szépkorú irodalomkedvelőknek

Derűs alkotásokat várnak

A nyár folyamán több szabadegyetemre kerül sor, amelyeken a kisebbségi lét kérdései is
helyet kapnak. A 23. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen a Magyar Közösség Pártját Berényi József, az MKP elnöke és Köteles László elnökségi tag képviselte, a Via Nova ICS-t
pedig Szalay Gábor.

Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak! Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedékének szívesen írogató tagjait. Buzdítjuk Önöket, küldjék el igényesen megformált, szép gondolataikat
2015-ben is! Szívesen olvasnánk pozitív, mosolyra fakasztó, szívet-lelket melengető történeteket! Idei pályázatunk és a majdan megjelenő antológia címe: Az élet napos oldalán.

Berényi József július 1-jén részt
vett Felsőszinevéren a nemzetpolitikai
kerekasztal-beszélgetésen, ahol a jelenlévőket
tájékoztatta a felvidéki magyarság jelenlegi gondjairól és célkitűzéseiről, valamint a soron
következő választásra való előkészületekről. Kiemelte annak
fontosságát, hogy az asszimiláció és elvándorlás megállítása
érdekében létre kell hozni az
oktatásügyi és területi önkormányzatiság intézményrendszerét. Biztosította a kárpátaljaiakat a szlovákiai magyarság
szolidaritásáról, amelyet a
jelentős mértékű, a helyi önkormányzatok, egyházak és az

A pályázatra beküldendő irodalmi igénnyel megformált,
legfeljebb hat A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/vagy terjedelmi korlátok nélküli maximum négy vers. A pályázat
jeligés. Kérjük, hogy az A/4-es
borítékban helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát,
valamint tegyék mellé egy kisméretű, zárt borítékban az olvashatóan leírt nevüket, pontos
postacímüket irányítószámmal,
továbbá telefonos és e-mail elérhetőségüket! Egy másik kis
borítékba helyezzék el a befizetett csekk másolatát, s azt is
tegyék a nagy borítékba! Erre
a kis borítékra írják rá jeligéjüket, valamint „A csekk feladószelvény másolata” feliratot!
Az A/4-es boríték megcímzése:
a feladó helyére írják fel olvashatóan a jeligéjüket, majd írják

MKP révén Kárpátaljára érkező
támogatás támaszt alá.
Megelégedését fejezte ki,
hogy az MKP és a Kárpátaljai
Magyarok Kulturális Szövetsége (KMKSZ) között szoros
a kapcsolat, gyakoriak a konzultációk, így a kölcsönösség
jegyében nemcsak az MKP

elnöke jelent meg a Kárpátaljai
Nyári Szabadegyetemen, hanem Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is ellátogat majd
a Martosi Szabadegyetemre,
hogy tájékoztassa az ott megjelenőket az ukrajnai helyzetről
és a kárpátaljai magyarok megmaradási lehetőségeiről.

Emlékezni kell,
feledni
nem szabad!

Öt évvel ezelőtt, azon a
meleg nyári estén két sikertelen próbálkozás után
felesége szeme láttára bérgyilkos oltotta ki az MKP
járási elnöke, a korábbi
ógyallai
polgármester,
Basternák László életét.
A család és a város azóta
gyászol, s évente háromnapos megemlékezést tart.
Idén július 10-én a hagyományos
képkiállítással
kezdődnek az MKP városi
szervezete és a Basternák
László Baráti Társaság által szervezett emléknapok,
szombaton pedig a sport
lelkes támogatója tiszteletére városi sportnapot tartanak. Vasárnap 17 órakor
a gyilkosság helyszínén,
családi háza előtt lesz megemlékezés, majd 18 órakor
a Szent László-plébániatemplomban szentmisét
celebrál Elek László komáromi esperesplébános.

A felvételen balról-jobbra: Wetzel Tamás nemzetpolitikáért
felelős államtitkár-helyettes, Répás Zsuzsanna főosztályvezető, Berényi József, az MKP elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke, Barta József, a KMKSZ alelnöke és
Bacskai József ungvári magyar főkonzul.

Lélekben is megújulni

A református fiatalok Fireszke nevű szervezete a hét folyamán
gyermektábort szervezett Bátorkeszin a parókia gyermek-, ifjúsági és konferencia-központjában.
A tábor bentlakós volt, szo- halfogás, Jézus a tengeren jár,
bákban, illetve lakósátrakban Jézus lecsendesíti a tengert.
aludtak a gyerekek. Az idei A foglalkozásokat a komáesztendő témája a bibliai törté- romi és pozsonyi református
netek magyarázása és feldolgo- egyházmegyék lelkipásztorai
zása volt, úgymint A csodálatos vezetik.

Nagy Péter atya ment és jött...
Július elsejétől a gútai származású Nagy Péter keszegfalvai plébános (akinek nevéhez a templom külső megújulása
fűződik) papi tevékenységét Jókán folytatja. Vasárnap viszont megtartotta első miséjét Ekelen a perbetei származású Nagy Péter atya, aki eddig Vágsellyén káplánként tevékenykedett. Ekelnek 1983-tól nem volt saját plébánosa,
most a fiatal plébános Ekel mellett Nagykeszi katolikus
híveinek lelki irányítását is végzi. Keszegfalván is új lelki
atya tevékenykedik, a galántai születésű Nagy Pál atya, aki
június végéig a Dunaszerdahelyi járásban, Szentmihályfán volt plébános.

alá: Az élet napos oldalán – irodalmi pályázat.
A levél címzettje:
Nyugdíjasok Országos Szövetsége, Budapest, Szövetség utca
9. 1074. Beküldési határidő:
2015. szeptember 5.
2015-ben is – hasonlóan az előző évek gyakorlatához – prózai
írás esetén egy műre 1000 forint, versek esetén négy versre
1000 forint regisztrációs díjat
kérünk. Befizetési csekk beszerezhető a NYOSZ székházában (Budapest, Szövetség utca
9.) – munkaidőben, a megyei
egyesületeknél, valamint személyes kérésre felbélyegzett
és megcímzett válaszborítékban is küldünk. Természetesen
a regisztrációs díj befizethető postai feladóvevényen is,
az irodalmi pályázat nevének
megjelölésével.

A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri nem bontja
fel, kizárja az értékelésből, továbbá kizárja a zsűri a szerző
nevével, aláírásával küldött
írásokat is.
Az eredményhirdetésre terveink szerint decemberben kerül
sor, a díjazottak alkotásaiból
tervezzük antológia kiadását.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai zsűri
döntése alapján díjazásra nem
került alkotások nevet és címet tartalmazó kis borítékját
nem nyitjuk fel, így a beküldött pályamunkák az értékelést
követően (igény szerint) jelige
alapján átvehetők a NYOSZ
irodaházában.
Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotókedvet és jó
egészséget kívánunk.
a NYOSZ Elnöksége

Fát ültetett a két városvezető
a nagy dunai árvízre emlékezve
A kínai hagyomány szerint a kínai hárs arról kapta másik nevét, hogy virágai a fára felkerült
zsebkendőre hasonlítanak. A Himalájában őshonos fa ezért az emlékezés fája nevet is viseli.
Pénteken délután Horváth Árpád polgármester és Jány Ján, aki az 1965-ös árvíz idején nemzeti bizottsági elnök volt, s az újjáépítés, a várossá válás első szakaszát irányította, közösen
ültetett el az árvízi emlékmű szomszédságában ilyen „zsebkendőfát”.
Ötven évvel ezelőtt hirtelenjében vége szakadt az esőzésnek, ám a Vág és a Duna rohamosan áradt. A Kis-Duna töltését homokzsákokkal erősítették, itt-ott feltörtek buzgárok
is. A legnagyobb meglepetést az okozta, amikor a töltéstől mintegy százötven méterre levő
Mély utcában fakadt fel a víz. Azután végigsöpört a falun a hír: Csicsónál átszakította az
ár a Duna töltését. Az iskolákban az utolsó
napok már nem tanítással teltek, a nagyobb
diákok homokzsákokat raktak, a falu apraja-nagyja védőgátat épített a falu körül. Két
nappal később elérte Gútát az ár, s megkezdődött a versenyfutás a töltéseken, ám végül
szomorúan kellett megállapítani, hogy a víz
az úr, a gyorsan emelt gátakon átcsapott az ár,
s fékezhetetlenül foglalta el a települést. Az
emberek mentették vagyonkájukat, háziállataikat a nagyszigeti, vagy pacséroki határba
hajtották át, az iskolásokat pedig csehországi
üdülőkbe evakuálták.
A megemlékezésről lapunk 3. oldalán
képriportot közlünk.
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(Befejezés az előző számból)
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc zászlajának lehanyatlását követő Bach-korszakban ugyancsak siralmas
kép tárult a rebellis városba látogatók elé. Elüszkösödött falú
házak, templomok és középületek mindenütt, amerre csak
az ember szeme ellátott. Tévedés lenne azt állítani, hogy az
aranyember egykor virágzó kereskedővárosával az ostromok
során az osztrákok ágyúi bántak
el ilyen csúful (bár azok sem kíméltek sem embert, sem pedig
ingatlant), a legnagyobb károkat az 1848. szeptember 17én pusztított hatalmas tűzvész
okozta, amely még a Dunán
horgonyzó hajókra is kiterjedt.
Kossuth, amikor emigrációba
indult és török földre lépett, fohászában Komáromot és lakosságát is megemlítette, annak a
reményének adva hangot, hogy
a Mindenható bizonyára megkönyörül és talpra állítja a sokat
szenvedett várost és polgárait.
A város központját alkotó piactéren, a Zichy-palota és a sárgára festett hatalmas Dumtsa-ház
által közrefogott régi városházát is befedték, sebtében helyreállították és ilyen állapotban
használták egészen a kiegyezés
utáni évekig, amikor már kezdtek szebb napok virradni Komáromra. A városi közigazgatás
számára idővel már meglehetősen szűknek, feladatai ellátására
elégtelennek bizonyult a nehéz
időket látott vén városháza, s
így – amikor már az anyagiak is
megengedték – a városatyák elhatározták, hogy a régi alapokra

kétemeletes, középen tűztoron�nyal ellátott épületet emelnek. A
roskatag régi épületet hamarosan lebontották, hogy átadja helyét az újnak, amelyre mintegy
60 000 forintot szántak. A városi tanács egyik ülésén aztán be
is mutatták a leendő városháza
tervét, amelyet Gorstenberg és
Arve építészek készítettek.
A KOMÁROM című hetilap
1875. március 7-én megjelent
számában olvashatjuk többek
között a következőket: „Városházunkat ma kezdik lebontani,

hogy idejekorán elkészülhessen; az építésre összehordott
anyag becsületére szolgál a
vállalkozott építkezési társulatnak, csak az alvállalkozók
is hasonló minőségű munkát s
anyagot adjanak, mit illetőleg
jogos kételyek merültek fel,
minthogy a társulat az alvállalati munkák kiadásánál túlsá-

gos előnyt keres, mi magának
az ügynek árthat!”
A lap szerkesztője ez esetben ok nélkül aggódott, mert
az építkezési munkálatokkal
olyan gyorsan haladtak, hogy
az (át)építéssel az év végére
elkészültek, és 1875. december
28-án a város vezetése már át is
vehette az új városházát, amely
végülis 55 915 forint 61 krajcárjába került. A tér arculata,
amelyet még akkor is piactérnek neveztek, ezzel megszépült.
Küllemében változás történt
azzal is, hogy
az átépítéskor
lebontották a
régi városházához derékszögben csatlakozó
földszintes épületet, amelyben
a városi börtön
és főőrség (ma
rendőrségnek
mondanánk)
volt, ahol az
éjszakai bakterok és a városi
hajdúk tartózkodtak. A börtönként szolgáló régi pincék
maradványait
a tér 1991-es
rendezésekor megtalálták. A városháza előtti téren állt 1878-ig
a város díszes vasráccsal ellátott kútja, amelynek reneszánsz
mívű felső részét a garnizonból
való eltávozásakor János Salvátor főhercegnek ajándékozták, s amelyet később gmundeni
kastélyának udvarán felállítottak, ahol most is megtekinthető.

FIGYELEM!
Továbbtanulási lehetőség!

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola lehetőséget kínál
szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány megszerzésére.
Értesíti az érdeklődőket, hogy a 2015/2016-os tanévben
a következő szakokat indítja nappali, illetve levelező tagozaton:
* vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
* gépészet – szolgáltatás és vállalkozás
* hajkozmetika
* művészeti felépítményi
A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi szakok a szakmunkás levéllel rendelkezők számára. A nappali tagozat 2-éves, a levelező (távutas) tagozat pedig 2-éves.
Továbbá meghirdetjük szakmunkás levéllel, vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkező
diákok számára az alábbi 2-éves tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:
* vendéglátás,
* cserépkályhás,
* autószerelő,
* kovácsiparművész
* szakács,
* díszzománcozó
* fodrász,
Az alapiskolák 9. osztályos diákjainak, akik még nem döntöttek véglegesen,
hol szeretnék tanulmányaikat folytatni, ajánljuk az iparművészeti szakokat:
* grafika
* vitrázsüveg
* belsőépítész
* díszzománc
Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon,
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet.

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo

A tér tengelyében állították fel
1896. november 15-én Klapka
György szobrát és ekkor kapta
a főtér, az egykori piactér a városvédő honvédtábornok nevét.
S végezetül álljon itt egy rövid
idézet dr. Kiss Gyula Komáromi Almanach című kötetéből
(Mozgófényképek a közelmúltból, 1902): „A Klapka téren állunk, huszonkilenc esztendővel ezelőtt. Akkor még a
szerény „piarc” névvel is meg
volt elégedve s mitsem tudott
arról, hogy neki tulajdonkép
joga volna a jó hangzású s
bizonyos tekintélyt kölcsönző
„tér” nevet viselni. A „Városháztér” nevet is csak 1875-ben
vette fel, amikor az új városháza felépült. A Klapka szobor
táján, attól kissé észak felé állott a város kútja, igen értékes,
ritka műbeccsel bíró középkori
vasrácsozattal ékesítve. Ezt a
kútrácsozatot a város néhány
évvel később a szerencsétlen
véget ért János főhercegnek
ajándékozta, ki akkor Komáromban mint tüzérezredes szolgált, s ki azt régiségmuzeuma
egyik díszéül tekinté. A régi
egyemeletes városháza az ő
fakó zöld festésével, különös
alakú csonka tornyával az ónémet városok Rath-hausaira
emlékeztetett. 1874-ben építették ujjá, még egy emeletet húztak a meglevő erős alapra s a
tetejébe díszes tűztorony került.
Itt helyezték el a régi torony két
harangját is, melyek közül a
nagyobbikkal még az ötvenes
években esti 9 órakor harangozni szoktak.”
NÉMETH ISTVÁN

A csillagos égbolt első pillantásra látszólagos mozdulatlanságában valójában
mindig történik valami izgalmas, látványos esemény,
amely időnként a laikusok
érdeklődését is felkelti. Ezek
megfigyeléséhez az esetek
többségében még csillagászati távcsőre sincs szükség, elég
a szemünk észlelésükre, ám
ha van látcsövünk, annak is
nagy hasznát vehetjük.
Tavaly például megcsodálhattuk a szuperholdat, június
20-án pedig szemtanúi lehettünk olyan látványosságnak,
mint a Vénusz, Jupiter és a
Hold együttállása, amelyet a
csillagászok konjukciónak neveznek. Nos, az idén erről a
tavalyi hármas randevúról vén
Holdunk hiányzott ugyan, de
a Vénusz és a Jupiter – úgy
látszik – olyannyira „megkedvelték” egymást, hogy június
30-án ismét majdnem „egy-

máshoz símultak”. Napnyugta
után a kora esti égbolton nyugatra a horizont felett egymás
mellett láthattuk Naprendszerünk két ragyogó bolygóját.
Persze, ez a Földünkről látható
egymásmellettiség csak látszólagos, hiszen a bolygóóriást és a szerelmesek csillagát
irdatlan távolság választotta el
egymástól. A bolygók hasonló
együttállása, azaz konjukciója
egyébként nem megy ritkaságszámba, hiszen tavaly augusztus 18-án hajnalban a Vénusz
és a Jupiter közötti távolság a
telihold korongjának mindös�sze a kétharmada volt. Az itt
látható felvételek 800 mm-es
tükörobjektívvel és ún. kétszerező konvertorral készültek
július 3-án, amikor a Vénusz és
a Jupiter együttállása már korántsem volt olyan szoros, mint
két, három nappal előtte.
(németh)
(A szerző felvételei

Élelem a szemétben

Az uniós országokban összesen évente hozzávetőleg 100 millió tonnányi fogyasztható élelmiszer kerül a szemétre, mivel a minimális eltarthatósági idő lejártával
az üzleteknek a törvény értelmében ki kell dobniuk azt. Ezeknek az élelmiszereknek a zöme azonban még bizonyos ideig megőrzi minőségét, emberi fogyasztásra
megfelelő lenne.
Többször javasolták már ennek a bűnös pazarlásnak a
megszüntetését, s most a nyári
szünet előtt ismét előrukkolt

vele az ellenzék, hogy az ilyen,
egyébként még hibátlan élelmiszert karitatív célokra lehetne fordítani. A Smer azonban

Köszöntő

Öröm és boldogság legyen mindig veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Születésnapod is legyen örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja.

Július 9-én ünnepli
negyvenedik születésnapját

Klimanová Anikó
Bagotán.
E szép ünnep alkalmából
szívből köszönti őt
férje Erni, lánya Karinka, fia Roderik,
valamint az egész család

elvetette a javaslatot, melyet
Jahnátek mezőgazdasági miniszter azzal indokolt, hogy az
unió álláspontja nem teljesen
egyértelmű az ilyen élelmiszerek fogyaszthatóságát illetően. Ez azonban nem helytálló érv, sokkal inkább annak
a jele, hogy ez a kormány a
kampányjellegű,
úgymond
szociális csomagok ellenére
semmilyen valós szociális érzékkel nem bír.
Így aztán a vétkes pazarlás
folytatódik, miközben a hajléktalanok a szemétben guberálnak, gyermekek éheznek, s a szegények sokasága
fogyaszt a szemétre kerülő
tonnányi élelmiszernél sokkal
rosszabb minőségű eledelt naponta.
-zsu-
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Az 1965-ös nagy dunai árvíz könnyeket és megújulást hozott

Nem ünnepeltek, EMLÉKEZTEK A GÚTAIAK!
A város nem hívott vendégeket, nem volt „bulizene”. Eljöttek viszont a testvérvárosok és települések polgármesterei, képviselői. A városháza nagytermében együtt emlékeztek 1965-re. Horváth Árpád polgármester bevezetőjében meg is említette, hogy
a sors furcsa fintoraként, távol Gútától, többük is érintett volt az 1945 utáni kitelepítés miatt Gúta tragédiájában. A medgyesegyházaiak, pitvarosiak, mezőberényiek
akkor a gútaiakkal együtt siratták felmenőik szülőházainak összeomlását.
– Miután a csicsói gátszakadás után a délcsallóközi településeket és termőterületeket
fokozatosan és megállíthatatlanul öntötte el a
szennyes ár, az akkori gútai vezetésnek fel kellett készülnie a legrosszabbra és június 19-én
megkezdték a gyermekek és az idős emberek
evakuációját. A községből 1 800 személyt szállítottak el. Június 25-én a víz átszakította a köz
ség köré épített ideiglenes töltést, Gúta néhány

óra elteltével víz alá került. A felbőszült ár lerombolt minden házat, amely az útjába került. A
lakosok csak a legfontosabbat mentették meg,
gyakran csupán a puszta életüket – idézte fel a
drámai eseményeket a polgármester. Az addigi
10 687 lakosból addigra már csak 620 maradt
a településen. Két hónap elteltével, amikor a
víz leapadt, feltárult Gútán a pusztulás szörnyű
képe. A községben 768 ház dőlt össze, 1 568

Felvételeinken (fent) Horváth Árpád polgármester és
a testvérvárosok képviselői a megemlékezésen. (Balra)
Tóth Imre, a város korábbi polgármestere és Árgyusi
Imre expolgármester és jelenlegi városi képviselő saját árvízi élményeiket idézték fel. Mindketten – akkoriban fiatal emberként – élték át a víz rombolását és
a romokból újraéledő település várossá fejlődés útján
megtett első lépéseit. Mindketten arra hívták fel a figyelmet, hogy az akkori Csehszlovákiában szó szerint
értették az országos összefogást, s akkoriban senki sem
törődött azzal, hogy ezen a területen magyar kisebbség él. Az alapiskolások nyári kényszervakációja után
az 1965/66-os tanévet a gútai iskolások Csehország és
Szlovákia legszebb üdülőterületein töltötték.

súlyosan megrongálódott, csak 107 hajlék maradt ép.
A megemlékezésen felszólaltak a testvértelepülések
polgármesterei is. A medgyesegyházai polgármester,
Nagy Béla különösen érintett volt, hiszen tízévesen
már csak nagyszülei összedőlt házát találta az ár
levonulása után. Emléket is hozott, üvegfestő által
készített, árvízet idéző alkotást. Bodó Tibor felmenői is köthetőek Gútához, ő a pitvarosiak üdvözletét tolmácsolta. Mezőberényből Siklósi István polgármester elsősorban azt emelte ki, hogy a gútaiak
többsége hű maradt településéhez és merte vállalni
az újrakezdést. Kisbér polgármestere, Sinkovicz Zoltán úgy nyilatkozott, hogy büszkék a két város több,
mint két évtizedes barátságára és arra, hogy a gútaiak
megmaradtak magyarnak és lokálpatriótának. Radó
Tibort, Pitvaros polgármesterét is rokoni szálak fűzik
Gútához, hiszen édesanyja is itt született, s ezért ősei
földjeként tekint a testvérvárosra. Galgaguta polgármestere, Agócs Gábor első ízben járt a kisvárosban
és elismerően szólt az itt élők szorgalmáról és eredményeiről.
– A védekezés, értékmentés szinte csak pár órára leszűkült ideje után pár hetes szomorú várakozás vette
kezdetét mindaddig, amíg le nem vonult az ár. Gúta
romjaiban hevert – idézte fel 1965 eseményeit dr.
Tóth Imre, s rámutatott arra, hogy kevesen hitték,
valaha is talpra áll a város. Ám ekkor jött a segítség.
– A szinte kihalt városba, ahonnan hiányzott a gyermekkacaj, idegen emberek jöttek. Brünni és prágai
főiskolások, nagyszombati építészek és egyetemisták. Gútán, ahol addig alig volt egyemeletes épület,
lakótelepek épültek és két év alatt várossá lett. Az
egész ország összefogott Csallóköz érdekében. Ám
azt is megkérdezhetjük, hogy mit adtunk mi cserébe
ennek az országnak? Elmondhatom, hogy Langoš
belügyminisztersége idején készült egy tanulmány
arról, hogy az ország lakosságának mely része a
legelkötelezettebb. Nos, mi vagyunk azok, a csallóköziek, akik az ötven évvel ezelőtti segítséget soha
nem felejthetjük el – fejezte be visszaemlékezését
dr. Tóth Imre.
Árgyusi Imre, volt polgármester, középiskolásként
élte át az árvizet. Visszaemlékezésében személyes
élményeit idézte fel. Elmondta, hogy középiskoláskén miként építették Csörgőtől Gútáig a nyúlgátat,
mert attól tartottak, hogy a Vágduna átázott töltése
nem bírja majd az ár nyomását. Mire elkészült, Nemesócsa felől érkezett a megállíthatatlan ár.
A megemlékezés után Kürti Endre árvizet felidéző
képösszeállítását tekintették meg a résztvevők.

Jövőre kormányt kell váltanunk!
– Ismét beigazolódott, hogy a kormány arroganciája nem ismer határokat, hiszen társadalmi és szakmai szempontból gyakorlatilag
semmi sem indokolta az iskolaigazgató-választás módjának megváltoztatását, ráadásul
az oktatásügyben az 1989-es átalakulást követő egyik legjelentősebb vívmány eltörlését,
valamint az önkormányzatiság megcsúfolását
eredményezte a törvényhozók döntése – nyilatkozta nemrégiben az MKP illetékese. De
hát mit is vártunk?! Remélem nem gondoltuk
egy percig sem komolyan, hogy ezt a kormányt érdekli a szakmaiság?! Teljesen egyetértek az igazgatók megválasztásának módja
körül történt közoktatási törvénymódosítás
kapcsán a következő megállapítással: – Sok
tehetséges ember elveszítheti a motivációját,
hogy jelentkezzen az igazgatói posztra, s teret kaphat a korrupció, a klientelizmus és a
protekcionizmus.
Az új közoktatási törvény módosításánál nem
véletlenül építik le a nemzetiségi iskolákban
az anyanyelv oktatásának óraszámát, gyakorlatilag ezáltal leegyszerűsítve „elősegítik”,
hogy funkcionális analfabétákat „képezzünk”

iskoláinkban. Sajnos a jelenben az anyanyelvi óraszámok leépítése nélkül is érzékelhető, hogy gyermekeinknek szövegértelmezési
gondjaik vannak – kevesebbet olvasnak, mint
régebben stb.
Dél-Szlovákiában a magyar iskolák többségében az oktatás minőségét tekintve még mindig jobban álltak, mint az ugyanazon településen meglévő szlovák iskolák. Főleg azért
is, mert a délen meglévő szlovák iskolákba
jelentős nem szlovák anyanyelvű gyermek is
járt, akiknek az anyanyelvi oktatás mélyreható, tudásközvetítő képessége hiányzott. Éppen ezért a kormány az óraszám csökkentésével igyekszik elvenni az anyanyelven történő
oktatás minőségi előnyeit!
Ám mindezzel nem éri be a jelenlegi kormány!
A lakosság további tömeges butítása okán már
eddig is igyekezett a társadalomismerettel foglalkozó tantárgyak óraszámát minimalizálni. A
közelmúltban a történelem tantárgy óraszámait csökkentették, elérve azt, hogy a társadalmi folyamatok ok-okozati összefüggéseinek
megértésére ne legyen ideje az oktatásunknak,
ne értsék meg gyermekeink a körülöttük lévő

világot. Néha azt kell hinnem, hogy a kormány
azt szeretné, a jövő generációja közömbös
maradjon, uralhatóvá váljon. Ez valamennyi
iskola diákjait (szlovákot, magyart, ruszint
stb.) egyaránt érint. Ráadásul a nemzetiségi
iskolákban ilyen csökkentett óraszámmal az
identitást erősítő nemzettörténelem oktatása
háttérbe szorult. Vagyis ha nem talpraesettek a
tanárok, a magyar iskola sem garancia az identitás erősítéshez.
A kisiskolák megszüntetéséről már ne is beszéljek: most eltolták egy évvel. Nevetséges!
Ahelyett, hogy eltörölték volna az ez ügyben
két évvel ezelőtt hozott rendeletet és rábíznák
a régiókra, hogy az önkormányzatok egymással szorosan együttműködve tegyenek lépéseket az iskolahálózat ésszerűsítése érdekében.
Nem ezt teszik, hanem mivel jönnek a választások, alibista módon elhalasztják a megvalósítást! De ettől még továbbra is jónak tartják a
közelmúltban hozott törvényi módosítást. Ez
viszont több szlovák települést is érint, ami
most nem jönne jól a Smernek. Így aztán ez
nem a módosító javaslatok sikeressége miatt
halasztódott el. Ne legyünk naivak, a válasz-

tókat meg ne nézzük tájékozatlannak! Attól
függetlenül, hogy nem kerül sor szeptember
1-jétől a bezárásokra, az érintett kisiskolák
sorsát a kormány így is, úgy is megpecsételte. Jómagam a polgári engedetlenséggel
most már nem várnék, hiszen nem értünk el
semmilyen eredményt! Ugyanis ha a szülők
tudják, hogy veszélybe került a helyi oktatási intézmény, értesültek, még tavalyról a
megszüntetendő kisiskolák jegyzékéről, és a
kisiskolájukra a törvény miatt megszüntetés
vár, akkor sajnos már most sem fogják oda
íratni gyermeküket. Szóval, mindegy, hogy
egy évvel elhalasztották a törvény életbe léptetését, akkor is bizonytalanságban tartják az
intézményeket, így a települést is. Mert a települések is a jövőjüket és a költségvetésüket
tekintve nemcsak költségektől, hanem pluszforrásoktól is elesnek. Nem utolsósorban
munkahelyek is megszűnnek majd!
Ehhez csak „gratulálni lehet” a kormánynak…
Remélem 2016-ban kormányt váltunk!
Samu István tanár,
kultúrantropológus
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Növényvédelem

Szökevény férj

Időszerű munkák a kertekben
Július a kiskertekben

Júliusban vethetünk utoljára másodveteményeket, pld. a rövid tenyészidejű
gyökérzöldségeket, csemegekukoricát
(50x50), bokorbabot. Zöldségeink hálásan fogadnak egy kis frissítő hajnali,
vagy esti öntözést.
Már szedhető a zöldbab, de a hüvelyeken keressük a baktérium okozta zsírfoltosság tüneteit, mely a sárga terméseken sárgásszürke, zöld hüvelyeken
pedig sötétzöld foltokban mutatkozik
meg. Ezeket ne hagyjuk a növényen,
szedjük külön és később semmisítsük
meg őket, mert a fertőzés átterjedhet az
egészséges részekre is. A vírus- vagy
baktérium által károsított zöldborsót
nem szabad állatnak adni, a borsózsizsiklárvát, bábot, vagy kifejlett bogarat
tartalmazó szemeket sem, mert megbetegedhetnek tőlük! A karós babot folyamatosan szedjük, s öntözzük naponta egy keveset, eső hiányában hetente
egyszer nagyobb mennyiségben is.
A gyökérzöldségeket kapáljuk és öntözzük, a korán ültetettek már szedhetők, a másodvetést egyeljük.
Ültethetünk még rövid tenyészidejű
zöldborsót előtrágyázott talajba, 25 cm
sortávolságra, kb. 5-8 cm mélyen, száraz időben öntözzük is be. Őszi szedésre is most vessünk spenótot. Az ágyás
talajára szórjunk ki pár kiló érett trágyát, és forgassuk be 20-25 cm mélyre.
Szedhető a kései ültetésű paradicsom,
és érik már a palántázott sárgadinnye
is. A karfiol rózsáit továbbra is védjük a
naptól, az érettek már szedhetők. Még
ültethető másodveteménynek rövid tenyészidejű kel-, fejes- és vöröskáposzta-palánta, valamint hosszú tenyészidejű karalábé 40x30 cm-es kötésben,
az őszi karfiol palántái pedig 60x50
cm sor- és tőtávolságra. A fokhagyma
és a vöröshagyma öntözését, trágyázását fejezzük be, hogy vegetációjuk
megszűnjön, beérjenek. A fokhagymát
szedjük fel, ha a zöldje már sárgul,
vagy el is száradt. Szellős helyen tároljuk, hogy megszikkadjon.

Gútai olvasóink kértek arra, mutassuk be azt a különleges fafajtát, amelyet az árvízi megemlékezések
alkalmából Jány Ján egykori nemzeti bizottsági elnök és Horváth Árpád polgármester közösen ültetett
el az árvízi emlékmű mellett. Íme:
Nyugat-Kínából szárma- amely nálunk 8-12 m mazó lombhullató fa. Dél-, gasra, és 8-12 m szélesre
Közép- és Délnyugat-Kí- nő meg. Májusban virágnában Hupej-től Kanszu- zik. Virágai pirosak, 1-2
ig, Kujcsou, Szecsuan és cm-es, szoros fürtökben
Jünnan tartományokban helyezkednek el.
őshonos. Sokáig úgy vél- A virágokat sziromlevelek

ték, már régen kihalt a
faj, hiszen a mi égövünkön csak több millió éves
megkövült maradványait
találták meg, míg nem
Armand David (1826–
1900), (Père David) francia vincés misszionárius
1869-ben Kínában egy
tengerszintnél 2000 m-nél
magasabban élő példányt
írt le. Párizsba küldött róla
szárított mintákat, ezek
alapján 1871-ben Henri
Baillon írta le a fajt mint
egy új nemzetség új tagját.
Kínából 1904-ben került
Európába és Észak-Amerikába, ahol kedvelt díszfává vált parkokban és
nagyobb kertekben. Termete széles piramis alakú.
Kinézetre a hársfára hasonlít. Közepesen gyorsan
növő, 50-150 évig élő fa,

helyett egy nagyméretű,
hófehér, aszimmetrikus
levélpár veszi körül (a kisebbik levél kb. 12, a nagyobbik kb. 25 cm).
Angol nyelvterületen a galambfa elnevezésen kívül
még használják a kísértetfa, illetve a zsebkendőfa
elnevezést is.
A humuszban gazdag, jó
vízellátottságú, de jó vízát
eresztő képességű talajt
kedveli. Napos, esetleg
félárnyékos fekvést igényel. Nagyra növő fa, tehát
olyan helyre ültessük, ahol
elég hely lesz számára elérnie a potenciális méretét.
Ne ültessük erősen szeles
vidékre. Csemete korában
rendszeres öntözést igényel, illetve a az erős fagytól ugyancsak védeni kell.
–la–
A júliusi megfejtéseket augusztus 8-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

Nádor utca 39., 94501 Komárno
E-mail cím:
dunataj@zoznam.sk

Körutazás
Dél-Erdélyben!
Kárpátkanyar – Hétfalu – Szászföld –
Kalotaszeg és környékeik

Július 19-től 24-ig
Erdélyjárás
képzett vezetői kísérettel!
Félpanzió + piknikek

Tel.: 035/777 2658 és 0949 792 472
Részvételi díj: 290 euró

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A szokásosnál naivabban
viszonyul most kapcsolataihoz. Úgy gondolja, legegyszerűbb
lenne kilépni azokból, amelyek nem működnek megfelelően és
újakat keresni helyettük, pedig nagy a valószínűsége, hogy újra és
újra ugyanezeket a helyzeteket fogja megteremteni.
HALAK (február 21. – március 20.) Legfőbb ideje, hogy feldolgozza az íróasztalán felgyülemlett papírhegyeket. Különösen
a könyveléssel, a számlákkal kapcsolatos ügyintézés lenne már
időszerű, ha nem akarja, hogy feledékenységére súlyos büntetéssel emlékeztessék.
KOS (március 21. – április 20.) Kiváló időszak arra, hogy rendezze munkatársaival vagy családtagjaival kialakult nézeteltéréseit,
vitáit. Most már mindenkinek volt ideje megemészteni a történteket és a másik nézőpontját, úgyhogy eljött a megbeszélés ideje.
Ismerje el, amiben nincs igaza, de tartson ki véleménye helytálló
része mellett.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten többször szembesül azzal, hogy az átlaghoz képest önnek milyen jó dolga is van,
pedig munkahelyén a szokásosnál is jobban le van terhelve és a
kimerültség jeleit véli felfedezni önmagán. Ne adja fel, tartson ki,
a nehezén már túl van és hamarosan kipihenheti magát.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Találkozik valakivel, akivel
nincsenek ugyan nagy tervei, mégis mélyen megérinti, ugyanis
hatalmas tükröt tart önnek. Az illető ugyanolyan könnyedén veszi
a kapcsolatokat és a szerelmet, mint mostanában ön, ami a másik
oldalról megélve, egyáltalán nem kellemes.
RÁK (június 22. – július 22.) Időnként már arra gondol, hogy
nem bírja tovább, de ne adja fel, ha még egyszer össze tudja szedni minden erejét, máris végére ér tennivalóinak. Gondoljon arra,
milyen édes lesz a pihenés és mennyire megérdemli. Figyeljen
oda, hogy rendszeresebben aludjon!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezt a hetet áldozza
szeretteire, hiszen olyan régóta elhanyagolja őket és bármit megtennének, hogy újra az ön figyelmének központjába kerüljenek.
Ne aggódjon, nem fognak visszaélni vele, viszont helyreáll a régi
rend és vele a korábbi belső béke minden érintettben.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Túlságosan segítőkész
és ezzel rengeteg problémát vállal magára. Azt reméli, hogy
így elkerülheti a nézeteltéréseket, illetve másoknak nem kell
kompromisszumos megoldásokba belemenniük. Nem szabad
azonban mindig önnek engednie és nem hagyhatja, hogy kihasználják.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha mostanában túlerőltette a szemét, előfordulhat, hogy érzékenyebbé vált a fényre, illetve
hamar bepirosodik. Igyekezzen sokat pihentetni, illetve tornáztatni,
hogy ne váljon egyoldalúvá az igénybevétel. Esténként pedig ne fárassza tovább tévénézéssel, olvasással, inkább pihentesse.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Csak csettintenie kell
és máris minden kívánsága teljesül. Nagyon jól tudja most működtetni csapatépítő képességeit és bebizonyítja feletteseinek, hogy
érdemes volt bízniuk önben. Terv szerint történik minden, így nem
marad el a győzelem, illetve a vele járó siker és elismerés.
NYILAS (november 23- december 21) Ne az apróságokra össz
pontosítson, ön előtt széles távlatok állnak. Ideje lenne eldöntenie, hogy vezetői, vagy alárendelt szerepet akar betölteni.
Bízzon jobban ösztöneiben, megérzéseiben, valójában sokkal
többre képes, mint amennyit eddig mutatott.
BAK (december 22. – január 20.) Úgy érzi, soha nem lesz vége
azoknak a kis szívességeknek, amelyeket családtagjai és barátai kérnek öntől. Máskor ez nem szokott gondot okozni önnek,
de mivel saját életében is számtalan megoldásra váró probléma
adódott most, nem tud teljes erőbedobással mások gondjaival
foglalkozni.
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Nyári szabadságra
vigyen tólünk
egy jó könyvet!

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Superb kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása: 4,1 - 6,2 l/100km, 105 - 165 g/km. Illusztrációs kép.

Eladók hízók.
Tel.: 0904 344 272.
* Lakásban tartott szobatiszta
cicáinknak jó gazdit keresek!
Tel.: 0903 659 161.

A szlovák
nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

Az új ŠKODA Superb. Lépjen be az új korszakba. Öveket kérem becsatolni, az új Superb indulásra kész. Földöntúli külső
elegancia valamint végtelenül tágas belső. Helyet kap benne az Ön személyes stílusa. Nem számít hogy a sportos vagy
kényelmes vezetést részesíti előnyben. Az adaptív alváz alkalmazkodik stílusához és figyelembe veszi az úttest állapotát.
Ha tele a keze a csomagokkal a virtuális pedál egy egyszerű láb mozdulattal kinyissa a csomagtartót. És ez csak egy kis
bemutatása annak amire az új Superb képes. Ismerkedjen meg a határtalan térrel az Ön stílusára szabva.
www.skoda-auto.sk

* Eladó családi ház Kolozsnémán (két szoba, konyha, fürdőszoba, beépített kandalló). Tel.:
0903 732 744 és 0910 680 103.

Laboránsokat
és gyógyszerészeket

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

GALERIA

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

WALDEK s. r. o.

FOTOSZALON

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Beltéri ajtók
már

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

35,00 eurótól
PVC ajtók és
ablakok

akciós áron!

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Predám poschodový rodinný
dom v Hurbanove na Hlavnej
ceste na 7 árovom pozemku.
Zároveň je na predaj vedľajší
8 árový pozemok so starým domom (vhodný ako stavebný pozemok) a tiež záhrada o výmere
24 á. Tel.: 0908 777375.

* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Börze Komáromban a Várpiac
területén minden
vasárnap.
Tel.: 0903 762 511.

www. waldek. sk

0948 252 606.

Eladó kisebb szőlőprés és
puttony. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907 341 176.
* Eladó kétszobás családi ház
keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.

* Eladó háromkerekű elektromos kismotor (mozgássérült felnőtteknek). Tel.: 0907
262 467.

Nemzetközi fuvarozásra,
3,5 tonnás furgonra
sofőröket keresünk
köbölkúti telephellyel.
Kezdő, nettó átlagfizetés
800 euró.
Elvárások: megbízhatóság, rugalmasság. Életrajzokat az alábbi e-mail címre kérjük:
europtransport@pobox.sk.
Tel.: +421908778 148.

Hľadáme vodičov
na medzinárodnú dopravu s
dodávkovým vozidlom
do 3,5 t, s výjazdom
z Gbeliec. Začiatočný, netto
priemerný plat je 800 eur.
Požiadavky:
spoľahlivosť,
flexibilita.
Životopisy prosím
posielať na e-mail:
europtransport@pobox.sk.
Tel.: 0908 778 148.

* Eladó megkímélt állapotban levő konyhai szektorbútor
(300/240 cm), valamint kombi
hűtőszekrény. Tel.: 0915 607
899.

* Eladó 8-áras kert (60 méterre a Pozsonyi úttól), fele
szőlő (villany, víz és parkolási lehetőség). Tel. (este):
035/7700 256.
* Eladók oleanderek és műanyag zöldségesládák. Tel.:
0918 860 869.

Kútfúrás – vŕtanie studni.
Tel.: 0911 605 097.

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
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MŰSORAJÁNLAT
j ú l i u s 11 - t ő l 1 7 - i g

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 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

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 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, 0.02
Éjszakai program

6.00 Teleki Sámuel útján,
6.25 TV2 matiné, 10.10 Babavilág, 10.40 Kandász Travel, 14.00 Tűz és víz (török),
16.00 Columbo: Testvéri
szeretet (amer.), 18.00 Tények, 19.00 Jöttünk, láttunk,
visszamennénk 2 (francia),
21.40 Herkules legendája
(magyar), 23.40 gyilkos kilátások (angol), 1.55 A férjem védelmében (amer.)

6.00 Teleki Sámuel útján,
6.25 TV2 matiné, 12.25
Knight Rider (amer.), 13.30
Walker, a texasi kopó (amer.),
15.35 Közös többszörös
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Dick és Jane trükkjei (amer.),
21.00 Újrakezdők (amer.),
23.00 Solo, a tökéletes fegyver (amer.), 1.00 Kivonulás a
paradicsomba

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.10
Kalandor, 11.35 Street
Kitchen, 13.00 Nevelésből
elégséges (amer.), 13.55
A harc törvénye (amer.),
16.00 Született bankrablók (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
Miről álmodik a lány?
(amer.), 21.10 A 13. harcos (amer.), 23.05 Miss
Március (amer.), 0.55 Ötös
szövetség (amer.)

RTL II

9.30 Behajtók, 11.20 A
pletykafészek (amer.), 13.10
Dallas (amer.), 15.00 Nagy
szám!, 16.00 Nyomtalanul
(amer.), 17.00 Nyomtalanul (amer.), 18.00 Érintés
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 19.55
Alkonyat (amer.), 22.10 A
belső ellenség (amer.), 23.10
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.30 Phineas és Ferb,
13.05 Született kémek,
13.55 Szófia hercegnő,
14.20 Grimm mesék, 17.30
Rolie, Polie, Olie, 18.55
Fejtörők kicsiknek, 19.20
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Monty
Python Repülő Cirkusza

Duna tv

10.45 A világörökség kincsei, 11.30 Csodabogár,
13.15 Térkép, 13.45 Nyugaton a helyzet változatlan (amer.), 16.00 Balatoni nyár, 18.00 Híradó,
18.30 Szerencse szombat,
19.30 Meseautó (magyar),
21.10 Egy gésa emlékiratai (amer.), 23.35 8 és 1/2
(olasz), 1.55 Meseautó
(magyar)

Duna World

9.35 Család-barát, 11.25
Ízőrzők, 12.20 Nótacsokor,
13.15 Magyar történelmi
arcképcsarnok, 15.20 Garzonlakás kiadó, 17.00 Csodabogár, 18.25 Szabadság
tér 89, 19.10 Csináljuk a
fesztivált!, 20.00 Mindenből egy van, 21.30 Gasztroangyal, 23.15 Itthon vagy!

Pozsony 1

12.30 A szocializmus bájai, 14.05 Egy lépésre a
mennytől (olasz), 16.00
Halálos
tévedés
(német), 17.45 Építs házat,
ültess fát!, 18.25 Szlovák ízek, 19.00 Híradó,
20.20 És mégis szeretünk
(német), 21.50 Truman
Show (amer.), 23.30 Elisa
(olasz)

Pozsony 2

14.30 Kerékpározás, 17.55
Színészlegendák,
18.45
Esti mese, 19.55 Hírek,
20.00 Dokumentumfilm,
21.30 Jaj, fiacskám! (német), 22.50 Fesztivál

Markíza tv

12.10 Esküvő és más galibák (amer.), 14.00 Pótterv (amer.), 16.10 Zita a
nyakamon, 16.55 Valóságshow, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 A futár 3 (amer.), 22.40 Kettős
csapás (amer.), 040 Halálos relikvia (amer.)

JOJ TV

10.35 A legjobb szlovák torták, 13.50 Családi ügyek, 15.15 K-911
(amer.), 18.00 Új kertek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Kameňák
(cseh), 23.00 A szellemvadász (amer.), 1.05 A stop
pos (amer.)

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika Tv bemutatja!,
12.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.55 Miről
álmodik a lány? (amer.),
16.05 Dr. Dolittle (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.50 Egy boltkóros naplója (amer.), 21.50
A testőr (amer.), 0.30 Egy
boltkóros naplója (amer.)

RTL II

9.40 Gloriett a hullának
(amer.), 11.30 Segítség,
bajban vagyok!, 16.30 Alkonyat (amer.), 18.45 Valentin-nap (amer.), 21.00
Jo, a profi (francia-angol),
22.00 Heti hetes, 23.00 Valentin-nap (amer.)

M2

13.25 Született kémek,
13.50 Tintin kalandjai,
14.15 Varázslók a Waverly
helyből, 15.05 Arsene Lupin, 15.35 Garfield és barátai, 16.25 A rút kiskacsa és
én, 18.40 Pom-Pom meséi,
19.10 Boldogvölgy, 19.20
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.00 Tiszta ügy
(amer.), 22.55 Sikersorozat
(amer.-angol), 0.20 Párizsi
mentősök (francia)

Duna tv

8.40 Ízőrzők, 11.05 Az
utódok reménysége, 13.10
A harapós férj (magyar),
14.35 Forró mezők (magyar),
16.05
Balatoni
nyár, 18.35 Rámenős páros (német), 19.30 Neveletlen hercegnő (amer.),
21.25 Az idők végezetéig (kanadai), 2.05 Egy
gésa emlékiratai (amer.)

Duna World

9.20 Család-barát, 11.05
Az utódok reménysége,
12.40 Nótacsokor, 13.15
Mesélő cégtáblák, 14.35
Szenes Iván írta, 15.25
Amire a világ táncolt,
16.15 Regina, 18.30 Szerelmes földrajz, 19.00
Szép, szőke szerelmünk, a
Tisza, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.30 Gasztroangyal, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

11.25 És mégis szeretünk
(német),
13.00
Poirot
(angol), 14.45 Ján Žižka
(cseh), 16.35 Senki sem
tökéletes, 19.00 Híradó,
20.20 Levél Evitának (spanyol), 23.15 Egy lépésre a
mennytől (olasz)

Pozsony 2

12.55 Nappal nős (szlovák), 13.50 Folklórfesztivál, 15.00 Tour de France,
17.55
Színészlegendák,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.30 Terepszemle
(szlovák), 22.50 Fesztivál,
22.55 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

7.45 Tom és Jerry, 10.40
Kincsvadászok, 12.30 A St.
Tropez-i rendőr (franciaolasz), 14.45 Fekete arany,
17.30 Szomszédok, 18.25
Kredenc, 19.00 Híradó,
20.30 Thor (amer.), 23.05
Veszélyes célpont (amer.),
1.05 Thor (amer.)

JOJ TV

11.50 A csábító tanárnő
(amer.), 13.50 Édes élet
(amer.)? 15.50 Tökéletes
bűntett (amer.), 17.50 Itt a
nyár!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 A bájos Marigold hotel (amer.), 23.30
Tökéletes bűntett (amer.),
1.30 Amerikai bűntény
(amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

M1

KEDD

M1

SZERDA

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55 Magánnyomozók, 14.55 Az én
bűnöm (mexikói), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
Fiorella (amer.), 18.00 Tények, 19.30 Jóban Rosszban,
20.15 Irigy Hónaljmirigy
Show, 21.20 Hal a tortán,
22.30 Cápa 4 (amer.), 2.55
Zsaruvér (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Irigy Hónaljmirigy Show, 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Hawaii Five
(amer.), 23.35 A belső ellenség (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 Fiorella, 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Irigy Hónaljmirigy Show,
21.20 Hal a tortán, 22.30
Sherlock és Watson (amer.),
23.35
Lángoló
Chicago
(amer.)

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55
Castle (amer.), 16.50 A szerelem foglyai (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal
Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Dr. Csont (amer.), 23.55
Gyilkos elmék (amer.), 1.15
Chuck (amer.)

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40
Éjjel-nappal Budapest, 15.55
Castle (amer.), 16.50 A szerelem foglyai (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 Ne csókold meg a menyasszonyt!
(amer.), 23.50 Tökéletes célpont (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A nagy
ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 18.00 Taxi (francia),
19.00 Glades (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Szelfi (magyar)

M2

11.45 Hunyormajor, 12.30
Egy vízcsepp elég (ausztrál),
13.45 Kenguk, 15.20 Kedvencek a világ körül, 17.00 Lóti
és Futi, 17.30 Napfény farm,
17.50 Dörmögőék, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Gyilkosság (amer.),
0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.30 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.40 Don Matteo (olasz),
19.45 A hegyi doktor (német), 20.35 Kékfény, 21.40
JAG (amer.), 22.30 Tetthely (német), 0.05 Kis
Nagy Ember (amer.)

Duna World

11.05
Kárpát
expres�sz, 13.15 Kívánságkosár,
15.35 Isten kezében, 16.15
Az utolsó előtti út, 18.25
Öt kontinens, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Banán, pumpa,
21.00 Híradó, 21.30 Gasztroangyal, 22.30 A vád (magyar)

Pozsony 1

12.20 Grand hotel (spanyol),
13.45 Építs házat, ültess fát,
14.35 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25
Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Ész és érzelem
(amer.-angol), 22.10 Zsaru
a központból (cseh-szlovák),
23.05 Banditák (ausztrál),
0.45 Ész és érzelem

Pozsony 2

11.20 Élő panoráma, 14.30
Sanzonok, 17.40 Régmúlt
idők nyomában, 18.05 Az
önök szemével, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
Találmányok, 20.55 Ünnepség a botanikus kertben,
22.00 Határátkelő, 22.45
Jazz

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
16.56 Niké, 17.25 Reflex,
18.00 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Négyesben Szlovákián át, 21.15
Varázslók (amer.), 23.20 Valóságshow, 0.10 Zita a nyakamon (szlovák), 0.55 Cobra
11 (német)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr
(amer.), 12.55 A bájos Marigold hotel (amer.), 15.45
Vásárlási láz, 17.00 Híradó,
17.25 Tárgyalóterem, 18.15
Afférok, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 A borosgazdák (cseh), 22.00 Dr.
Csont (amer.), 23.35 CSI: Las
Vegas (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 Heston Blumenthal lehetetlen küldetése,
17.05 Tom és Jerry, 17.40 Jég
és föld között (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Szelfi (magyar), 23.00
Barátok közt

M2

12.05 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 12.55 Hunyormajor, 14.00 Gulliver utazásai
(amer.), 15.50 Rolie, Polie,
Olie, 17.05 Claude, 17.55
Peppa malac, 18.35 Nyuszi
Péter, 19.15 Nagymaci és
Cin, 20.30 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Twin
Peaks (amer.), 0.25 A médium (amer.)

Duna tv

10.30 A hegyi doktor (német), 11.15 Az élet savaborsa, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.35 Don Matteo (olasz),
19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Párizsi helyszínelők (francia), 21.30 Levelek Júliának (amer.)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Református
magazin, 15.35 Baptista magazin, 16.05 Útravaló, 17.30
Herman Ottó, 19.05 Hogy
volt?, 20.00 Van képünk
hozzá, 21.30 Gasztroangyal,
22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.40 Szlovákia képekben,
14.40 A ravasz banda (angol),
15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley
felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 21.20 Szlovák
receptek, 21.55 Törvény és
rend

Pozsony 2

14.30 Tour de France, 17.55
A világ lovas nemzetei,
18.40 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.05 A farmernadrág
ára, 20.50 Mezei liliom
(szlovák), 22.10 Más as�szonyok

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (amer.),
15.30 Két és fél férfi,
16.00 NCIS (amer.), 17.25
Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 A muskétások (angol), 21.40 Kincsvadászok
(amer.), 22.45 A skorpió
(amer.), 23.50 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV
13.40 Dr. Csont (amer.),
14.40 Igen, 15.40 Vásárlási
láz, 17.25 Tárgyalóterem,
18.15 Afférok, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 A futár
(amer.), 21.40 Brooklyn taxi
(francia), 23.40 Valóságshow

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55 Castle (amer.),
16.50 A szerelem foglyai,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt,
21.20 Szulejmán (török),
22.50 Döglött akták (amer.),
0.00 Egy rém modern család
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 Heston Blumenthal lehetetlen küldetése,
13.45 A sors üldözöttje (amerikai), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry (amer.),
18.00 Kótyagos szerelem
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi,
23.00 Barátok közt

M2

12.05 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
15.20 Kedvencek a világ
körül, 16.20 Bob, a mester,
17.30 Napfény farm, 17.55
Peppa malac, 19.10 Nagymaci és Cin, 19.20 Maja, a
méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.25 Az A38 hajó
színpadán: Iparkutya

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánn yomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Irigy Hónaljmirigy Show, 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Doktor Rush
(kanadai), 23.35 Ügyféllista
(amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (mexikói),
17.00 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Irigy Hónaljmirigy Show, 21.20 Hal a tortán, 22.30 Hazudj, ha tudsz!
(amer.), 23.35 Kettős ügynök
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55 Castle (amer.),
16.50 A szerelem foglyai
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.20 CSI: A helyszínelők (amer.), 22.45 Gyilkos
elmék (amer.), 23.55 A nap
árnyékos oldalán (amer.)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05 Tom
és Jerry, 17.40 Mindörökké
rock (amer.), 20.00 Az élet csajos oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi,
23.00 Barátok közt, 23.30 A
harc törvénye (amer.)

M2

12.10 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.50 Kenguk,
17.05 Lóti és Futi, 17.05
Claude, 18.00 Peppa malac,
18.20 Süni és barátai, 19.20
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Borgiák (kanadai),
0.30 A médium (amer.)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
11.15 Az élet sava-borsa (lengyel), 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Don Matteo (olasz), 19.40 A
hegyi doktor (osztrák), 20.30
Szabadság tér 89, 21.25 Szerelem és vérbosszú (olasz),
22.20 Római helyszínelők
(francia),0.15 Szerelmi bűnök
(francia)
11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Vatikáni
híradó, 15.30 Isten kezében,
16.25 Az utolsó előtti út, 17.55
Hazajáró, 18.25 Szerelmes
földrajz, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Szálka, 21.00 Híradó,
21.30 Gasztroangyal, 22.25
Ridikül, 23.20 Magyar gazda

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Isten
kezében, 15.45 Engedjétek hozzám, 15.55 Virágzó
Magyarország, 17.15 Határtalanul magyar, 18.20
Rejtélyes XX. század,
18.55 Hogy volt?, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30
Munkaügyek

Duna World

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.35 Váratlan találkozások,
14.35 A ravasz banda (angol), 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Határok nélkül (német), 22.00 Banks
főfelügyelő (angol), 23.30
Ravasz banda

Pozsony 2

12.35 Népi dallamok, 14.30
Tour de France, 17.35 Régmúlt idők nyomában, 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.05 A gép lelke, 21.00 A
fehér gárda, 21.50 A felügyelőnő (orosz), 23.35 Rendőrség

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (amer.),
15.30 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Az én tökéletes exem (amer.), 22.45
Skorpió
(amer.),
23.40
Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

13.40 A futár, 14.40 Geissenék, 15.40 Vásárlási láz,
17.00 Híradó, 17.25 Tárgyalóterem, 18.15 Afférok,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 A borosgazdák (cseh),
22.00 Dr. Csont (amer.),
23.00 Valóságshow

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

10.25 A hegyi doktor (osztrák), 11.15 Az élet savaborsa (lengyel), 12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár,
15.15
Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 17.45 Szerencse híradó, 18.00 Híradó,
18.35 Don Matteo (olasz),
19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.30 Szívek doktora
(amer.), 21.25 Ne ébreszd
fel az alvó zsarut! (francia), 0.00 A skorpió megeszi az ikreket reggelire
(magyar)

Duna tv

M1

Duna World

Pozsony 1

12.20 Grand hotel (spanyol),
13.55 Szlovák ízek, 14.35 A
ravasz banda (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csalók
akcióban, 16.55 Lynley felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Zen nyomozó (angol), 21.50 Törvény
és rend, 23.15 Ravasz banda
(angol)

Pozsony 2

12.05 A fehér gárda, 13.00
Tour de France, 18.40 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.05
Nagy,
nagyobb,
legnagyobb. 20.55 Niko Pirosmani (orosz), 22.15 A halhatatlanok (szlovák)

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (amer.),
15.30 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 16.56 Niké,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30 A
muskétások (angol), 21.40
Kincsvadászok
(amer.),
22.45 Skorpió (amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 13.40 Dr.
Csont (amer.), 15.40 Vásárlási láz, 18.15 Afférok,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 A futár (amer.), 21.40
Brooklyn taxi (francia),
22.40 Geissenék, 23.45
CSI: New York (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz,
14.40 Éjjel-nappal Budapest,
15.55 Castle (amer.), 16.50
A szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Szökevény szerelem (amer.),
0.25 A főnök (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 Az örökös
(venezuelai), 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 14.40
Az örökség (amer.), 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom
és Jerry, 18.00 A nagy
svindli
(amer.),
19.00
Érintés (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.00 Híradó, 21.30 Agymenők (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.00 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.40 Kenguk,
13.55 Casper 2, 16.30 Bob,
a mester, 17.05 Lóti és
Futi, 17.35 Napfény farm,
18.25 Kukori és Kotkoda,
19.20 Maja, a méhecske,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Dalszerzők az A38 hajón, 23.10
Top Gear (angol), 0.00 A
médium (amer.)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai, 11.15 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.45 Jamie
15 perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Charly,
majom a családban (német),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.40 Brown
atya (angol), 21.35 Columbo
(amer.), 22.50 Mérgezett toll
(francia), 0.25 Ne ébreszd
fel az alvó zarut! (francia)

Duna World

7.45 Balatoni Nyár, 9.30
Család-barát, 11.25 Ízőrzők, 12.30 Hazajáró, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Katolikus krónika, 15.35 Új
nemzedék, 16.05 Az utolsó
előtti út, 18.05 Hazajáró,
18.40 Hogy volt?, 19.35
Fábry, 21.30 Munkaügyek,
22.05 Ridikül, 23.25 Profi

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45
Konyhám
titka, 14.35 A ravasz banda (angol), 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 Lynley
felügyelő, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Szlovákia leg-faluja, 21.30
Öröm az élet, 22.00 Bugsy
(amer.), 0.10 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.00
Sport, 14.30 Tour de France, 18.40 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 20.50 Az ifjú zeneszerző vándorlása, 23.45 Az
utolsó célpont (francia)

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (amer.),
15.30 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 16.56 Nikéjáték, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Tegnap felébredek (amer.), 23.15 Ma
meghalsz (amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 13.40 A
futár (amer.), 14.40 Geissenék, 15.40 Vásárlási láz,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Kameňák 2 (amer.),
22.40 A testőr (amer.), 1.40
Élve eltemetve (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július 11-én Nóra, Lili
július 12-én Izabella
július 13-án Jenő
június 14-én Őrs
július 15-én Henrik, Roland
július 16-án Valter
július 17-én Endre, Elek
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen a
héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a gyulamajori Medovčík Norbert és
Plechová Eva
Érsekújvárban: a perbetei Majoros Imre és a nagykéri Nosáková Judita.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Gogola Matúš, Berkes Dávid és Šimová Ester, az érsekújvári Csanda Félix, a csöllei
Škulibová Natália, a harcsási Rigó Lucia,
az ímelyi Szabó Erik, a tanyi Nagy Márk, az
őrsújfalusi Horváthová Dóra, a lakszakállasi Dorozlai Marián, a kőhídgyarmati Kabók Tamás, a gútai
Stojka Alexander és Gőgh Mia.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Mühlaová Alžbeta (83 éves),
Békési Péter mérnök (57 éves), Kriska Jozef (80éves), Szabados Margit (69 éves), Nehéz Viera (62
éves) és Horváth Ida (79 éves) a gútai Angyal Erzsébet (77 éves), Szalay Margit (90-éves) és Szabó Teréz (78 éves), az őrsújfalusi Kováčik Ján (67
éves), az ógyallai (véki) Ďurčovič Koloman (74
éves), a csicsói Váradi Erzsébet (92 éves), a tanyi
Németh János (62 éves), a szentpéteri Horváth Vilmos (86 éves), valamint az ekeli Csernyányszky
Antal (86 éves).
Emléküket megőrizzük!

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

A Dunatáj receptkönyvéből

Töltött paprika, tejszínes,
fehérboros mártásban
Hozzávalók:
6 db közepes méretű
paprika
A töltelékhez:
500 g darált pulykacomb
3 szardellafilé pépesítve
1-2 gerezd fokhagyma
(reszelve)
só
törött bors
½ citrom reszelt héja
A mártáshoz:
2 ek olaj (olíva)
2 szem borókabogyó
200 ml száraz fehérbor
(Irsai Olivér)
100 ml víz
só
½ mk szárított oregánó
100 ml tejszín
aprított snidling

Elkészítése:
Ideje más formában is megismerni a nyár slágerét, vagyis a töltött
paprikát, amelyet többnyire paradicsomos mártással készítünk.
A paprikákat megmossuk, kicsumázzuk, vigyázva arra, hogy a
húsa ne repedjen meg. A töltelék hozzávalóit alaposan összedolgozzuk, majd megtöltjük vele a paprikákat.
Egy nagyobb serpenyőben olajat hevítünk, beledobjuk a borókabogyókat, és átpirítjuk benne a töltött paprikákat. Amikor egy
kicsit megpirultak, felöntjük borral, vízzel. Sózzuk, oregánóval
fűszerezzük, és lefedve 40 percig pároljuk közepes hőfokon (villanytűzhely 3-as fokozat). Amikor a mártás besűrűsödik, tejszínnel
dúsítjuk. Ekkor már nem forraljuk, hanem félrehúzzuk, és lefedve
hagyjuk, hogy besűrűsödjön.

Sárgadinnyés
tortarecept

Hozzávalók:
Tészta
2 db tojás
4 ek cukor
1 csomag vaníliás cukor
4 evőkanál finomliszt
1 kávéskanál sütőpor
4 ek napraforgóolaj
Krém
25 dkg krémtúró
25 dkg tejföl
2 ml narancsaroma
12 dkg porcukor
8 db lapzselatin
3.5 dl minőségi tejszín

70 dkg sárgadinnye

Elkészítése:
A tészta alapanyagokból piskótalapot sütünk.
A dinnyéből karalábévájóval gömböket készítünk a torta tetejére
dísznek, a többit kisebb kockákra vágjuk.
A tejszínt kemény habbá verjük.
A túrót, tejfölt, aromát és porcukrot jól összekeverjük.
A zselatint beáztatjuk, és előírás szerint felolvasztjuk. Apránként
hozzáadjuk a túrós masszához. A felvert tejszín egy részét (kb. 2,5
dl) beleforgatjuk, majd óvatosan hozzákeverjük a felkockázott
dinnyét. Ráöntjük a tésztánkra, és 1 órára hűtőbe tesszük.
Feldíszítjük a maradék habbal és a dinnyegolyókkal. Szórhatunk
rá sárga vagy zöld citrom héját. Néhány órára visszatesszük a hűtőbe.
Sütési hőfok: 180°C

S Z U D O K U humorA 9x9-es tábla összes sorába
és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden
szám csak egyszer szerepelhet
soronként és oszloponként. A
nagy négyzetrács további 3x3as négyzeteiben is csak egyszer
szerepelhet minden szám.

csokor

Idős néni utazik a vonaton.
A mellette levő ülésen egy
fiatal pár ül. Egyszer a lány
így szól a fiúhoz: – Úgy fáj a
homlokom.
A fiú megcsókolja a lány
homlokát, mire a válasz: –
Már nem is fáj.
Kis idő múlva a lány ismét
rákezdi: – Úgy fáj a fogam.
A fiú szájon csókolja a lányt,
mire a reakció: – Már nem
is fáj.
A lány tovább kacérkodik:
– Úgy fáj a vállam.
Újabb csók, újabb válasz:
– Már nem is fáj.
Odafordul a néni a fiúhoz:
– Elnézést, doktor úr, aranyeret nem gyógyít?
A férj dühösen támad neki
a feleségének:
– Mindig csak a ruha, a
ruha és a ruha. Nem tudsz
valami másról is beszélni
néha?
– Dehogynem. Cipőre és kabátra is szükségem lenne!
Utolsó mondat:
Ne essenek pánikba, ez a
gáz nem mérgező!
Mi az?
– Kicsi, zöld és ugrál a fán?
– Éretlen mókus.

GASPON & PERSONAL
pracovná agentúra

Ponúka prácu v Čechách s nástupom ihneď

Operátorka vo výrobe – ponúkaný plat od 3,80€/hod
v čistom + bonusy, ubytovanie zabezpečené,
práca v sede, 8 hodinové smeny.

Výkon práce – okolie Plzne.

Tel.kontakt: +421910 904 801
MEGEMLÉKEZÉSEK
Lehet tél, vagy nyár,
hullhat hó, zuhoghat zápor,
szemünk mindig könnybe lábad
mert szívünkben örökre bent maradsz.
Július 9-én emlékezünk arra
a szomorú napra, amikor
a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér és sógor,

Basternák László

életét kioltotta bérgyilkosa.
Mindazok, akik szerették őt
becsületességéért,
szavahihetőségéért
és barátságosságáért,
emlékezzenek rá velünk együtt
a szörnyű tragédia ötödik évfordulóján.
Örökké gyászoló családja
Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen,
drága lelked
nyugodjon békében.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 12-én,
halálának hatodik évfordulóján

Horváth Gézára
Gútán.

Emlékét örökké őrzi
Domján József és családja

L A B D A R Ú G Á S
Mi történt a járásbeli csapatokkal az V. liga bajnokságában?
A bajnokság 16-os mezőnyében a Komáromi járást hét csapat képviseli,
közülük a legeredményesebb Ímely gárdája lett.

Folyamatosan jó játékukkal
megvédték bajnoki címüket úgy,
hogy 16 pontos előnnyel zárták
a bajnoki évet. Ennek eredményeképp augusztusban már a IV.
ligában folytathatják harcukat.
Második lett Marcelháza
csapata, amely nemcsak
felnőtt focistáival büszkélkedhet, hanem utánpótlás
csapatai is bajnokságaik
élvonalába tartoznak. A csapatnak jót tett az edzőváltás és
azt sem titkolják, hogy már az
őszi idényben szeretnék biztosítani maguknak a tavaszi bajnokság végére az első helyüket,
hogy ők is feljebb léphessenek.
Járási viszonylatban harmadik,
az V. ligában a 4. helyet vívta ki
magának Ekel csapata. Annak

ellenére, hogy edzőjük, Grajcár
Antal néhány hete megvált a
csapattól, munkájának gyümölcse még sokáig élvezhető lesz.
Bár Ógyallán a bajnokság ideje alatt változás állt be a klub
vezetőségében, a megszerzett 6.
hellyel elégedettek lehetnek, hiszen volt olyan időszak, amikor
jogosnak tűnt, hogy a csapat a
kiesési zónába kerül. Naszvad
csapatának – Ógyallához hason-

lóan – tizenegy győzelem, kilenc
döntetlen és 10 vereség volt a
mérlege, s csak a rosszabb gólarány miatt szorultak Ógyalla
mögé a hetedik helyre. Szentpéter csapata a tabella 13. helyén
várja az új bajnoki év kezdetét, s
számukra ez a szám szerencsésnek bizonyult. Sokáig a kiesés
fenyegette őket, de egy idegenben szerzett győzelmükkel biztosítani tudták bennmaradásukat.

Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

Az Aranycsapat Alapítvány, Kárpátia Sport Polgári
Társulás szervezésében 2015-ben 12. alkalommal került
megrendezésre az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság
nagypályás labdarúgótornájának selejtezője a magyar
tannyelvű alap- és középiskolák részére.

A verseny történelmében először fordult elő, hogy két testvérvárosban egyszerre folytak
a középdöntők. Észak- és DélKomárom pályáin a jövő nemzetékének focistái hatalmas
küzdelmet folytattak. A rangos
sportrendezvény fővédnöke, a
nagyhírű Kű Lajos, az Arany-

csapat Alapítvány elnöke volt.
A csoportmérkőzések selejtezői a két Komárom városában
zajlottak. A tornán végül az
első helyen a délvidéki Zenta
csapata végzett, 2. a két Komárom közös csapata, 3. pedig a
gútaiak reménységcsapata.
–SaPi–

A komáromi FC Actív nyerte
a szuperkupát!

Perbete csapata a tabella utolsó
helyén végzett. Már hónapokkal ezelőtt érezni lehetett, hogy
a csapat nem bírja a bajnokság
iramát. A járási I. osztály ezüstérmeseként került az V. ligába,
mert az első helyezett Hetény
nem vállalta a megmérettetést.
Ők az I. járási osztályban sok
meglepetést okozhatnak még
az ottani csapatoknak, mert ez
a „kirándulás” sok tapasztalatot
adott számukra.
–boldi–

A III. délnyugati
liga őszi sorsolása
17. forduló augusztus 8.
(előrehozott)
Nyitrabánya – KFC Komárom
1. forduló – augusztus 8.
KFC Komárom – Nemsova
2. forduló, augusztus 15.
Púhó – KFC Komárom
3. forduló, augusztus 2.
KFC Komárom – Somorja
4. forduló, augusztus 29.
Lednicróna – KFC Komárom
5. forduló, szeptember 5.
KFC Komárom – Verebély
6. forduló, szeptember 12.
KFC Komárom – Negyed
16. (előrehozott) forduló,
szeptember 15.
KFC Komárom – FC DAC B
7. forduló, szeptember 19.
FKM Érsekújvár – KFC Komárom
8. forduló, szeptember 26.
KFC Komárom – Nagyölved
9. forduló, október 3.
FC Galánta – KFC Komárom
10. forduló, október 10.
KFC Komárom – Vágtölgyes

Múlt héten szombaton rendezték meg a szilosházai focipályán a Komáromi Területi Labdarúgó-szövetség szuperkupájáért meghirdetett találkozót, amelyen a járási I. bajnokság,
illetve a II. osztályú bajnokság győztesei csaptak össze. A dolog érdekessége, hogy a szilosi
pálya ellenére a házigazda az FK Actív Komárom csapata volt.
A találkozó első pillanatától érezni lehetett a komáromiak erőfölényét, ami elsősorban az
első félidő folyamán nyilvánult meg. Sedlár, Krštenanský és Mačanský góljaival a biztos
győzelem tudatában kezdhették meg a második félidőt. A mindvégig sportszerű találkozó
második felében fokozatosan felerősödtek a szilosiak is, Gažo bombalövése védhetetlennek
bizonyult, s a találkozó hajrájában, öt perccel a mérkőzés lefújása előtt csaknem meglepetést okoztak, viszont a helyzetet nem tudták kihasználni.

Tatai
maratonváltó

A tatai öregtó körül 6x7 km-es
váltófutásra került sor a múlt
hét végén. Járásunkat két csapat, a gútai és a komáromi közös gárda, illetve egy vegyes
csapat képviselte. Gútáról Zsélyi Zoltán, Varga Levente és
Lukács Krisztián, Komáromból Mészáros Sándor, Polák
Marian és Puha Zoltán indult
a profik között. A negyvenkét
kilométert az óriási hőség (és a
csapat vezetője, Zsélyi Zoltán
előző napi 50. születésnapi ünneplése ellenére 3 óra 14 perc
alatt sikerült megtenniük. Ez a
4. helyre volt elég Az amatőr
vegyes csapatban Kanyicska
Máté, Kanyicska Bence (mindketten Szímőről), Zsélyi Zoltán
és Zsélyi Katalin Gútáról, illetve Zsélyi Katalin Ismail Jakab
Rimaszombatól 4 óra 03 perccel a középmezőnyben végzett.
-cseri-
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K A R AT E
A Shito ryu karate Érsekújvárban megrendezhett
Európa-bajnokságán jól
szerepeltek a gútai Corvin
Harcművészeti Egyesület
versenyzői is.
A szlovák válogatott színeiben rajtoló Horváth Adrián, Kurucz Márió és Mezei Szabolcs összeállítású
csapat bronzérmet szerzett.
Az egyéni küzdelmekben
harcoló Lakatos Erika kumitében lett bronzérmes.

BIRKÓZÁS
Bakuban is a dobogóra állhatott

A múlt héten értek véget Bakuban az Európai Játékok, amelyen hatalmas sikert aratott a komáromi nevelésű birkózó,
Lévai István.
A kötöttfogású birkózóverse- mas küzdelemben megvédve
nyek hazai bajnoka már több korábbi eredményeit, ismét
EB-n szőnyegre lépett, sőt a bronzérmet szerzett a szlovák
2012-es belgrádi versenyen válogatottnak.
aranyérmet is szerzett. Tbilidr. Kúr Károly
sziben a 60 kg-os súlycsoportban 2013-ban, egy évvel később már a 66 kg-os
súlycsoportban a finnországi
Vantalában lett bronzérmes.
A bakui Európai Játékokon
ugyancsak a 66 kg-os súlycsoportban (ez a legnehezebb, legtöbb versenyzőt
felsorakoztató súlycsoport)
mérette meg magát és hatal-

A S Z TA L I T E N I S Z
Kiváló eredményt ért el a szlovákiai Ódor Éva a bakui Európai Játékokon, hiszen a komáromi asztaliteniszező a negyedik
helyen végzett, s ezzel ő lett a legjobb európai versenyző (a
dobogón honosított ázsiai játékosok végeztek).
Éva valójában nem szerepelt a
kiemeltek között, de nagyon jól
versenyzett: az első körben a
svéd Linda Bergströmöt 4:2-re
verte, a másodikban a portugál
színekben versenyző Ju Fu el-

11. forduló, október 17.
Nagymegyer – KFC Komárom
12. forduló, október 24.
KFC Komárom – Palárikovo
13. forduló, október 31.
Bős – Nagyszombat C
14. forduló, november 7.
KFC Komárom – Nagyszombat C
15. forduló, november 14.
Nagytapolcsány – KFC Komárom
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len nyert 4:1-re, a nyolcaddöntőben a cseh Renáta Štrbíkovát
győzte le 4:2-re, majd a negyed-

K

döntőben az ukrán Margarita
Peszockát múlta felül 4:1-re. Az
elődöntőben viszont már nem
bírt a holland színekben induló Li Csiével, 4:0-ra kapott ki
tőle. A bronzmeccsen a Törökország képviseletében játszó Melek Hu ellen lépett
pályára. Végig nagyon
kiegyenlített volt a játék,
Ódornak az első két szettben is játszmalabdája volt,
de nem tudta kihasználni.
A mérkőzést végül 4:1-re
Melek Hu nyerte, de Ódor
Éva így is nagyszerű eredményt ért el, hiszen a négy
között ő volt az egyetlen nem
ázsiai származású versenyző.
Kép: TASR

A

Alapiskolások egyéni versenye
Folytatjuk az Érsekújvárban megrendezett alapiskolai atlétikai járási verseny eredményeinek közlését. Ezúttal a Komáromi járás legeredményesebb – 1999 után született – diáklányai
versenyének győzteseit ismertetjük.

Lányok 60 m-es síkfutás: 1.
Molnár Mónika (Lakszakállasi AI
), 2. Bogárová Dominika (gútai
Komenský AI ), 3. Molnár Julianna (SJ Ginázium – KN) * 300
m-s futás: 1. Molnár Mónika
(Lakszakállasi AI ), 2. Bukovszky
Orsolya (szentpéteri Kossányi József AI ), 3. Bogárová Dominika
(gútai Komenský AI ) * 800 m-es
futás: 1. Petrusová Mariana, 2.
Konečná Anita (mindketten a komáromi Komenský utcai AI tanulói), 3. Kládek Beatrix (Naszvadi
MTNYA) * Távolugrás: 1. Bokrosová Mariana (Marcelházai AI
), 2. Kóšová Nikolett (Naszvadi
AI ), 3. Soós Szabina (nemesócsai Móra F. AI ) * Magasugrás:
1. 2. Sereghy Réka (Jókai Mór
AI – KN), 2. Henzel Sára, 3. Vörös Réka (mindketten a Búcsi AI

tanulói) * Súlylökés: 1. Kovács
Vanessa (bátorkeszi Kováts József AI ), 2. Janotová Andrea (Bátorkeszi AI ), 3. Krizsan Viktória
(Ekeli MTNYA) * Krikettlabdadobás: 1. 1. Zacharová Karin
(Ímelyi AI ), 2. Krizsan Viktória
(Ekeli MTNYA), 3. Kóšová Nikolett (Naszvadi AI ) * 4x60 m-es
váltófutás: 1. Nemesócsai AI , 2.
Szentpéteri AI , 3. Lakszakállasi
MTNYA.
A fiúk csapatversenyében az
iskolák között az első helyet a
komáromi Jókai Mór MTNYA
szerezte meg, 2. lett az ógyallai
Konkoly-Thege A. I., 3. a szentpéteri A I. A lányoknál az elsőséget
az ekeli Hetényi János AI vívta ki,
második lett a szentpéteri Kossányi József AI csapata, harmadikok
pedig a szentpéteri AI diákjai.

Futóverseny a komáromi Selye János Gimnáziumban
a 3 Tripl´s támogatásával
Idén is megrendezésre került a Selye János Gimnázium osztályai közti futóverseny, melyet iskolánk tanára, Paraska István szervezett meg. A megmérettetés nyertesei az I. A
osztály tanulói lettek, akiknek nyereményéről a 3 Tripl’s gyorsétteremlánc gondoskodott.
A győztes csapat tagjaként elmondhatom, hogy a megmérettetés amellett, hogy rávilágított a futás szépségeire, összekovácsolta osztályunkat, hiszen csapatként küzdöttünk a cél
érdekében. Külön öröm számunkra, hogy a remek élmény létrehozásához a 3 Tripl´s is
hozzájárult.
Bánki Bence, I. A osztályos tanuló
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