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Amikor a városi főellenőr „szelektíven” látja el munkáját

Meddig takargatják
a vízművek szennyesét?

Mint ahogy azzal lapunk múlt heti számunkban is foglalkoztunk, Komárom város főellenőre – tudatosan megszegve az érvényes testületi döntést –, a vízművek korábbi
Németh István felvétele
működésének ellenőrzése során „szelektíven” végezte munkáját. Ténylegesen csak azt
ellenőrizte, amiből nem lehet baj és a kényes témákat nagy ívben elkerülte. Most már
nincs más dolgunk, mint érdeklődve várni, hogy a képviselők ehhez vajon mit szólnak.
Az átépítés idején hol tanulnak majd
Addig
is, megpróbáljuk lai- KOMVaK-nál ez a vízmennyi- 23 millió euró körül van, de
a gútai egyházi iskola növendékei?
kus szemmel összehasonlí- ség csak 0,01 euró hasznot haj- vizsgáljuk csak meg, hogy mitani a komáromi vízműveket tott, addig az RVS nél ez nyolc- lyen vagyonról is van szó? Az
egy méreteit tekintve ha- szor magasabb, azaz 0,08 euró összes ingatlan 18 milliójából
sonlóval. Mivel általában a az 1 m3 eladott vízre eső haszon. csupán 7 millió érték van váAz 1965-ös nagy dunai árvizet követően alakult ki Gúta első városközpontja, a Brünni lakótelep, amelyhez egy óvodaközpont is tartozott. Az elmúlt fél évszázad alatt azonban a kisvá- vízművek tevékenysége na- Szembetűnő az a tény is, hogy rosunkban, a többi a járásban
rosban is érezhetően csökkent a gyermekszületések száma. A kiürülő épületegység egy részét gyon hasonló és ugyanazon míg a vizsgált időtartam alatt a van szétszórva. Tehát csak az
átvette az újonnan alakult egyházi iskola és azóta is itt folytatja tevékenységét a Nagyboldog- árszabályozó állami hivatal hozzáadott érték a KOMVaK-nál ingatlanok 39%-a szolgálja kiasszony Alapiskola és Gimnázium. A lapos tetős, beázó, elavult vezetékrendszerrel rendelkező alá tartoznak, nyugodtan ke- 14 030 ezer euró, addig az RVS- mondottan a komáromiak vízépület felújítására magyarországi pályázatot magyarországi nyert iskola vezetősége, így hozzá- reshetünk összehasonlítási nél ez 16 932 ezer euró, tehát ellátását. Miért kellett például
kezdhet az épületek teljes korszerűsítéséhez és egy sportlétesítmény építéséhez.
alapot akár a Tátra-alján is. több mint 20%-kal magasabb, 9 millióért csatornahálózatot
Mindez örömteli esemény is gógusok érdekeit tartották fon- Tehát az az igazgató, aki azt Így találtunk rá a rózsahegyi mint Komáromban. Magyarán és víztisztítót ajándékozni a
lenne, ha az iskola vezetősége tosnak, ehelyett egyes szemé- állítja, hogy nem tud átme- vízművekre (RVS) amely a KOMVaK általában 20%-kal komáromi polgárok pénzén
nem szembesült volna azzal a lyek szerettek volna az ügyből netileg helyet biztosítani az talán a legjobban hasonlít a drágábban szerzi be a működésé- az aranyosiaknak, amikor az
ténnyel, hogy a teljes felújítás politikai tőkét kovácsolni.
egyházi iskolások számára, az komáromihoz, mivel a két hez szükséges komponenseket.
minden számítás alapján újabb
– várhatóan egyéves időtar- Most újra feszültté vált a valótlant állít, megfeledkezve város közel azonos számú Idéznénk a vízművek felügye- forrásokat von el a jövőben és
tamára – ki kell üríteniük az helyzet az iskolaügyben, mert arról, hogy az egyházi iskolálakossággal rendelkezik és lőbizottságának 2013. évi je- csak újabb veszteséget fog terépületeket, ahol az elektromos egyesek úgy látják, hogy a ba szintén gútai gyerekek jára létesítmények forgalma is lentéséből: „A hosszútávú melni a vállalatnak? Miért kelvezetékek, illetve a víz- és másik három iskolánál összes- nak. Őket miért kell büntetni?
fűtésrendszer teljes cseréjét ségében jobb eredményeket És miért a város polgármes- hasonló. Mi ugyan nem di- beruházások továbbra is mér- lett rákötni a bősi távvezetékre
is végre kell hajtani. A városi felmutató egyházi iskolának terének kell felszólítania a csekedhetünk olyan szaktu- téken felül terhelik meg a cég 2,3 millióért, ami – legalábbis
fenntartású, II. Rákóczi Ferenc most „be lehet tartani”.
két iskola vezetőségét, hogy dással és apparátussal, mint működését.” Tehát megvan a a cég eredményein ez nem látés a Corvin Mátyás Alapiskola A múlt század hatvanas-het- oldják meg közösen a problé- a főellenőr, de megpróbál- baj forrása, csak erre a testü- szik – csak további kiadásokat
viszont elzárkózott attól, hogy venes éveiben a két iskolában mát? Nem az lett volna a ter- tunk egy egyszerű összeha- letben senki sem volt kíván- gerjeszt?
erre az időre ők biztosítsanak három-négy osztály működött, mészetes, ha az egyházi iskola sonlítást elvégezni úgy, hogy csi, sem akkor és valószínűleg Évek óta dokumentálható a
számukra ideiglenes tanterme- 20 tanulót meghaladó létszám- kérését azonnal megértéssel azt bárki megértse. Egy hét- most sem. Minek kell még tény, hogy a vízművek elhimal, mégis volt elegendő hely fogadják?
ket.
éves ciklust vettünk górcső történnie, hogy végre kimond- bázott, pazarló, gazdaságtalan
A korábbi „iskolaháborút” la- a tanulóifjúság számára. Ráa- Máté Tibor, a szövetkezet elalá 2009-től 2015-ig a nyil- ja valaki, hogy hiba volt az át és nem átlátható gazdálkodást
punk nem kommentálta, mert dásul az akkori új iskola kö- nöke volt az első, aki néhány
az első pillanattól érezni lehe- zös igazgatóság alatt volt a felújított, de ideiglenesen vánosság számára is hozzá- nem gondolt (vagy talán na- folytat. A felügyelőbizottság,
gyon is átgondolt) beruházási melynek akkor tagja, jelentett, hogy az „iskolamentők” szlovák iskolával, mely azóta használaton kívüli irodahelyi- férhető adatokból:
leg pedig elnöke Szabó Béla
korántsem a gyerekek, peda- önállóvá vált.
ségét és a szövetkezeti konyKOMVaK
RVS
mérnök közgazdász, évek óta
hát felkínálta az egyházi is- Bevétel 7 év alatt
32,9 mill. euró
27,4 mill. euró
rámutat a hiányosságokra,
kolának. Mert segíteni akart, Bevétel éves átlag
4,7 mill. euró
3,9 mill. euró
mert megoldást keresett. In- Kiszámlázott víz 7 év alatt:
3
3
melyeket azonban a testület
16,9 mill. m
15,6 mill. m
formációink szerint azóta a Éves átlagban
Réka, az édesanya, húga és egy- illetve kétéves gyerme3
nem vett figyelembe, sőt élén
2,4 mill.
32,2 mill. m
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
ke múlt hét csütörtökön Gútán, a kora esti órákban, séta
a főellenőrrel, igyekszik sikerGazdasági
eredmény
7
év
alatt:
255
ezer
euró
1324
ezer
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is rábólintott a segítségnyújközben megálltak a Felső utca és a Pozsonyi utca kereszként elkönyvelni a vízművek
Éves
átlag
36,4
ezer
euró
189,1
ezer
euró
tásra. Szeptemberben is lesz
teződésében, mielőtt átmentek volna az út másik oldalá„eredményeit”, azon mestertehát hol tanulniuk az egyhá- A fentiekből megállapítható, politika, melynek eredményét
ra. Ekkor akart éles kanyart bevéve Ford KA típusú szezi iskola diákjainak, amely hogy a KOMVaK-nál 1 m3 sokan próbálták sikerként el- kedve, hogy a városi vagyont
mélygépkocsijával behajtani az utcába T. Krisztina, aki
az átépítés után egy korszerű kiszámlázott víz 1,94 euró könyvelni, azt hangoztatva, „átsíbolják” a vízművekbe,
nem vette észre a várakozó csoportot. Kocsijával elsodorta
iskolaközpontot vallhat majd bevételt jelentett, addig az hogy a cég vagyona ennyivel tehát kivonják a testület hatásőket. Az édesanya kézsérülést, a húga – aki a szélvédőre
köréből. Igyekeznek megakamagáénak.
zuhant – comb- és fejsérülést, a gyerekek lábukon és más
RVS-nél ez 1,75 euró. Míg a nőtt. A cég vagyona jelenleg
dályozni a alapos átvilágítást,
testrészeiken hámsérüléseket szenvedtek.
melynek eredményétől kollektívan rettegnek a „pincejárók”.
Tűzoltók
Reméljük, hogy a cikkünkben
a lángok között
leírt tények segítenek a „pinJúnius 17-én, 15.20-kor riaszJúnius 24-én a komáromi sportcsarnokban lép fel
cén kívülieknek” legalább abtották az ógyallai tűzoltókat,
ban, hogy nem hiszik el, azt
a „legmagyarabb” rockzenekar.
hogy a szövetkezet valamikoaz állítást, hogy gondok ugyan
ri állattenyésztő telepén tűz
Vendégként
szerepel
a
Sipos
Dávid,
Vadkerti
Imre
és
Zsapka
Péter
alkotta
trió
vannak a vízművekben, de
ütött ki. Egyórás küzdelem
ugyanakkor jelentős vagyont
után sikerült eloltani az épület
A hangverseny védnöke:
„szereztek” Komáromnak.
környékén és a mellette levő
illegális szeméttelepen a tüzet,
Lehet hogy végre megkérdeStubendek László, Komárom polgármestere
így az nem terjedt tovább.
zik, vajon miért van szüksége
ilyen jellegű vagyonra a városnak?

Irigység, vagy rosszindulat…

Négy embert sodort el gépkocsijával

Monstre koncert vendégekkel!

A közmédia új igazgatója
a magyar műsorokat is kezelje kiemelt feladatként

Václav Mika vezetésével a felmérések alapján a
Szlovák Rádió és Televízió a legmegbízhatóbb hírszolgáltatóvá vált a lakosság körében. Nem meglepő
tehát, hogy a kormánykoalíció szlovák pártjai – a
Smer és az SNS – inkább más személyt látnának szívesen a közmédia élén.
Ugyanakkor a jelenlegi igazgatónak sem sikerült javítani a magyar nyelvű műsorszórás anyagi,
szakmai és minőségbeli helyzetén.
A szlovák közszolgálati televízió
magyar nyelvű adása mind men�nyiségben – az adásidő messze elmarad még a törvény által megszabott keretektől is

–, mind pedig minőségben elmarad az elvártaktól.
A magyar szempontból monopolhelyzetben levő
Pátria rádió publicisztikai és hírműsorai esetében
többször előfordult politikai elfogultság, ami közszolgálati feladatokat ellátó média esetében megengedhetetlen. A személyi összefonódások és a
személyi állomány kontinuitása – megfelelő szakemberek kinevelésének hiánya – nem szolgálja sem
az objektív, sem pedig a minőségi tájékoztatást.
Mindez a közmédia szakmai tanácsainak asztalára
is került, ami rossz fényt vet a közmédia nemzetiségi műsoraira.
Az MKP számára az igazgatóváltás egyik legfontosabb fokmérője, hogy javul-e a helyzet e téren, és

ha igen, milyen mértékben. Álláspontunk szerint
nem az igazgató személye a legfontosabb kérdés,
hanem annak vállalásai, konkrét tevékenysége és
eredményei. Elvárjuk, hogy a közmédia új igazgatója a magyar nyelvű műsorokat is kezelje kiemelt
feladatként. Bízunk benne, hogy bárki kerül is az
elkövetkező időszakban az RTVS élére, javulás áll
be a magyar adás és a nemzetiségi műsorok szakmai
színvonala, személyi összetétele és nem utolsósorban anyagi helyzete terén.
Az MKP szakértői, a kormánykoalíció és az ellenzék
tagjaihoz hasonlóan, nyitottak az ezzel kapcsolatos
tárgyalásokra az RTVS új vezetésével.
Magyar Közösség Pártja
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Sztómások regionális találkozója Gútán

Arra, hogy az idejében észlelt vékony- és vastagbélrák kellő
kezelése esetén a betegek teljes életet élhetnek, a sztómások
az élő bizonyítékok. Munkába járnak, családi életet élnek
és nagyon szoros köteléket alakítanak ki sorstársaikkal.
Gyakorta találkoznak klubjaikban és tanácsaikkal segítik
egymást. Az érsekújvári regionális szervezetük az elmúlt napokban Gútán rendezte baráti találkozóját.
– Valójában az érsekújvári ezért szeretném hangsúlyozni,
sztómaklub kihelyezett tagsá- hogy a sztómaklubok várják a
gi gyűlését tartottuk Gútán és véglegesen, vagy ideiglenesen
környékén, amit egybekötöt- sztómássá vált betegeket, azok
tünk a gútai vízimalom megte- hozzátartozóit, segítőit.
kintésével. Sajnos Komárom- A gútai találkozón részt vett a
ban megszűnt a sztómaklub regionális klub elnöke, Alžbeezért az érsekújvári klubnak ta Pinčeková és megtisztelte
több komáromi, járásbeli és jelenlétével az országos SLOnégy gútai tagja van. Jómagam VILCO sztómaklub elnöke,
a klub titkára vagyok – magya- Ján Čačko, illetve a szervezet
rázta Zuber Éva, a találkozó fő titkára, Marta Čačková. Az érszervezője. – Ilyenkor nem a sekújvári regionális klub megkirándulás a lényeg, hanem hívását elfogadták a dorogi
az őszinte beszélgetés és az testvérklub tagjai Magyarfalévtizedekkel korábban ilyen vi Imre vezetésével, így vált
operáción átesett emberek ta- nemzetközivé a találkozó.
pasztalatainak átadása. Éppen A klubtagok megtekintették a

2. Kattancsfesztivál
Gútán

Szombaton ismét begyújtják a gútai üdülőpark ke
mencéjét, amelyben a
hungarikumnak számító
paprikás kattancsok, hajtoványok és kalácsok sülnek
majd. Ez egyúttal többgenerációs találkozó is, és
lesz olyan csapat is, ahol
a nagymamákkal együtt
az unokák is dagasztják a
tésztát. A szórakoztatásról a Pódium Színpad, a
Golddies zenekar, Danics
Dóra és a Tribute Mokka
Band gondoskodik majd.

gútai üdülőparkot, megismerkedtek a korhű vízimalommal,
majd Zuber Antal messze földön híres fácánneveldéjében
folytatták a beszélgetést. A

résztvevők egy rövid elmélkedésre megálltak a nevelde
területén levő Mária-emlékhelynél, amelyet a korábban
ott lakó gútaiak emeltek a múlt

század elején. A baráti hangulatú közös vacsora alkalmával
születésnapja alkalmából tortával köszöntötték fel egyik
tagtársukat.

Kommandósok
bevetésen

Egyelőre a rendőrség nem
adott ki részletes tájékoztatást a múlt héten csütörtökön
Komáromban végrehajtott
bevetéséről.
A déli órákban a Vág-híd mögötti Slovnaft töltőállomás
telephelyén a nemzeti bűnüldözési ügynökség (NAKA)
kommandósai egy Austin
Martin típusú csúcskategóriás személygépkocsi vezetőjét
a tankolás utáni pillanatokat
követően
megbilincselték.
Információink szerint a férfi
kezén egy zsarolással összefüggő cselekménnyel összefüggésben kattant a bilincs,
amelyet egy védett személlyel
szemben követett el. Ezért
4-től 10 évig terjedő börtönbűntetésre ítélheti a bíróság.

A komáromi református templomban adott
jótékonysági hangversenyt a Reiter-duo
Hatalmas sikert aratott a komáromi
református templomban adott jótékonysági koncerten a nemzetközi
hírű hegedűművész-duó, id. és ifj.
Reiter István, akiknek az est végén
dr. Körtvélyesi Piroska, a Komáromi Református Nőegylet elnöke
mondott köszönetet. A művészek a
nőegylet tevékenységének támogatására ajánlották fel a nagysikerű
hangverseny teljes bevételét.

Gyémántlakodalmas párt köszöntöttek Gútán

Rendkívül ritka, családias eseményre került sor szombaton a gútai városháza esketőtermében,
ahol Koczkás Beáta alpolgármester köszöntötte a házasságkötésük hatvanadik évfordulóját ünneplő Deák házaspárt.
Deák Gyula bácsi Andódon született egy háromgyermekes családban. Ifjúsága eléggé hányatott volt, hiszen sihederként élte át a háborút,
majd családjával együtt Klatovyba deportálták.
Amikor hazajött, Túrócszentmártonban magasfeszültségű villanyszerelőként szakvizsgázott.
Első munkahelye a nyitrai villanytelep volt,
ahonnan Gúta villamosításán dolgoztak. Akkoriban még fa karókon futottak a vezetékek,
ahová mászóvassal kellett feljutniuk. Itt figyelt
fel arra, hogy az egyik állomás melletti házból
egy csinos kislány nézegeti a munkáját. Beszélgettek, barátkoztak, majd az ismerkedésből
udvarlás lett. Hatvan évvel ezelőtt vezette szíve
választottját az oltár elé. Csente Magduska, aki
előbb a komáromi, majd az érsekújvári dohánygyárban dolgozott, hű feleségként, két leánygyermekkel, Juliskával és Ildikóval ajándékozta
meg élete párját. Napjainkra öt unokának és hat
dédunokának örvendhetnek.
Magduska ma is szívesen köt, horgol és hímez, tortát és süteményt süt, illetve virágkertészettel is foglalkozik. Gyula bácsi, aki egész
életében villanyszerelő volt, most kertészkedik, pihenésként pedig vasárnaponként kártyacsatákat vív.

A hajdani csallóközi állat- és növényvilág egyik értékes „időkapszulája” a közigazgatásilag
Csallóközaranyoshoz tartozó nagyléli sziget, amely a maga mintegy 250 hektáros területén ma
is őrzi és remélhetően még sokáig óvja majd mindazt a felbecsülhetetlen természeti értéket,
amelyet egyes értő és érző természetbarátoknak sikerült átmenteniük a múltból a jövőnek.
A másfél évtizeddel ezelőtt még jócskán elhanyagolt természetvédelmi területet 2006-ban a
BROZ nevű pozsonyi környezetvédő szervezet vette bérbe mintegy huszonöt esztendőre és azóta megannyi változásnak lehettünk tanúi, amelyek a nagyléli sziget, s egyben mindannyiunk
javát szolgálják.
Az azóta bekövetkezett válto- csendesen, de megtalálhatók kulturált környezetben tölthetzások különösen azok számá- rajta mindazok a háziállatok, nek néhány napot. Amint azt
ra szembeötlők, akik ismerték amelyek nagyszüleink idején Tomáš Kušík, a BROZ környea sziget évtizedekkel ezelőtti még minden portán otthonosak zetvédő szervezet elnöke töbelvadult arculatát, és mint a voltak.
bek között elmondta, a körülkerített és gondozott területen
akár száz személy is letelepedhet hosszabb-rövidebb időre és
kényelmüket zuhanyozók és
egyéb szociális helyiségek is
szolgáják. Ugyancsak tervbe
vették egy büfé létesítését is.
Tehát mindazok, akiknek az
útja nyáron a Duna mentén vezet, ezentúl Nagylélen megpihenhetnek és erőt gyűjthetnek
a további útra, de bizonnyal
azok sem csalódnak majd, akik
sziget sorsa iránt aggódó és A múlt héten – bizonyítván, némi kikapcsolódás érdekében
érdeklődő természetbarátok fi- hogy még korántsem merült ki kizárólagos úticéljukul választgyelemmel kísérték az elmúlt a szigeten gazdálkodó termé- ják majd a sok szépséggel szolévtizedben tapasztalt fejle- szetvédő szervezet szorgalma gáló nagyléli szigetet.
ményeket. A teljesség igénye és
fantáziája
nélkül talán elég lesz megem- – egy kisebb
líteni az eliszaposodott holt ünnepély keDuna-ág medrének kotrását retében átadták
és a szigetre vezető 45 méte- rendeltetésének
res hosszúságú híd felépítését, a sziget bejámiközben a sziget területéről rata előtti téreltávolították az elszaporodott ségen létesített
tájidegen növényeket és egy kempinget, s
ökofarm létrehozásával ismét így júliustól a
legeltető gazdálkodás folyik, Nagylélre látoa ligetekkel tarkított sziget dús gató természetbarátok – ha úgy
NÉMETH ISTVÁN
füvén ménes és gulya legelész tartja kedvük – regényes, de
(A szerző felvételei)

A fejlesztési időszak félidejéhez érünk

Június 30-án az Európai Unió 2014 és 2020 közötti, hétéves fejlesztési időszaka félidejéhez érünk. Az Európai Unió költségvetésén belül Szlovákia fejlesztési kerete a hétéves ciklusra jelentősen megnőtt, hiszen 14,7 milliárd euróval gazdálkodhat (az infláció beszámításával), míg az előző, 2007 és 2013 közötti ciklusban 11,9 milliárddal gazdálkodott. Akkori
gazdálkodásának hatékonysága nem volt „csúcsra járatva”, hiszen több mint 1 milliárd euró maradt a rendszerben,
hatalmas összeget hagytak felhasználatlanul.
Abban reménykedtünk, hogy
az aktuális, 2014 és 2020 közötti időszakban az Európai
Unió forrásainak felhasználása
hatékonyabb lesz, a 2011-ben
kiharcolt keretet maradéktalanul sikerül majd felhasználni.
Hiszen a források helye bizonyára megvan, számos település, vállalkozás, civil társulás
szívesen élne a pályázatok adta
lehetőségekkel. Az államigazgatás számára is megvan az
európai források helye, amelyek konkrét beruházásokban
öltenek majd testet. Mégis, mit
látunk?
A források
csekély felhasználása
Szlovákia a számára megítélt
keretnek alig 6 százalékát tudta eddig felhasználni. Ennek
több oka van. Elsősorban a hihetetlenül bonyolult pályázati,
adminisztratív, elszámolási és
ellenőrzési rendszer. Amíg a
pályázati felhívás megjelenésétől számítva a források eljutnak
a pályázóhoz, majd a kivitelező
a beruházást, a kész művet a beruházó rendelkezésére bocsátja,
évek telhetnek el. E tényt alátámasztja az is, hogy a Szlovákia
számára megítélt keret 70 százalékára már meghirdették a
pályázati felhívásokat. A felhívásoktól a támogatási összegek
felhasználásáig tehát hosszú,
időigényes út vezet.
A másik indok a 2016-ban lezajlott parlamenti választásokban,
majd az azt követő kormányváltásban keresendő. Hiszen 2016
kezdetére összeállt a pályázati
séma, megjelentek az első pá-

lyázati felhívások. Majd az új
kormány kinevezését követően
az egyes operatív programok
gazdái kicserélődtek, elődeiktől az új tárcavezetők átvették
a tárcájuk felelősségére bízott
programokat. A mezőgazdasági
tárca hatáskörébe tartozó Mezőgazdasági Kifizető
Ügynökségnél megszüntették a kisebb
települések számára
meghirdetett pályázatokat, amelyek községi épületek, utak,
járdák,
közüzemi
vezetékek felújítását
célozták meg. Számos kistelepülés pályázata kiértékelés
nélkül ragadt benn
a rendszerben. Most
jelentek meg és jelennek majd meg az
új szabályzat szerint
meghirdetett pályázatok. A Leader társulások országos hálózata is szétesett. A helyi akciócsoportok számára az új szabályzat
szerinti pályázati felhívást néhány hete hirdették meg. Területi szempontból kiegyensúlyozottabb, jóval több kistérséget
magába foglaló, kiterjedtebb
vidéki területet átölelő, sokkal
több helyi akciócsoport bevonásával alakulhat ki az új országos
hálózat. A határon átnyúló fejlesztések támogatására szolgáló, Interreg Szlovákia-Magyarország program első pályázati
felhívását csupán 2016 októberében hirdették meg, alig három
évvel a hétéves fejlesztési ciklus kezdetét követően. A másik

Megtalálták Márió holttestét

Mint arról múlt heti számunkban már írtuk, Komáromban
egy 13 éves fiú volt az idei fürdőszezon első áldozata, aki barátaival a Duna sodrásának partszakaszán játszott.
Annak ellenére, hogy a tragédia Pat térségében, a Duna partján
megtörténte után azonnal keres- egy kutyáját sétáltató férfi. A
ni kezdték a fiú holttestét, csak szerencsétlenül járt fiú holttesmúlt héten szerdán találta meg tét édesapja azonosította.

Az 1965-ös
árvízre
emlékeztek

A nemzetközi Duna-nap
alkalmából három helyszínen, Pozsonyban, Bősön és
Komáromban
rendeztek
megemlékezést szombaton
az 1965-ös nagy dunai árvízre.
Ezután a 1965-ös nagy dunai árvízre emlékeztet Komáromban is a Vág és Duna
összefolyásánál, az úgynevezett „spiccen” a Szlovák

Vízgazdálkodási Vállalat
komáromi üzeme által állíttatott emlékkő.
A jelenlévőket a Szlovák
Vízgazdálkodási Vállalat
komáromi üzemének vezetője, Fekete György köszöntötte, majd a Szlovák
Vízgazdálkodási Vállalat
vezérigazgatója, Dúcz József mondott ünnepi beszédet. Az ünnepségen közreműködött a komáromi
Concordia Vegyeskar és a
zselízi Pengő népzenekar.
Fekete Ádám felvétele

oldalon, a környezetvédelmi
tárcához tartozó Környezetvédelem Operatív Program az elsők között hirdette meg pályázati felhívásait. Programja több
mint másfél éve él, pályázati
felhívásai igencsak népszerűek
a településvezetők, a szakmai

szervezetek, a civil társadalom
körében.
Kedvezőtlen
pályázati feltételek
Nyilván panaszkodnak az
operatív programok gazdái is,
hogy a programok túlszabályozottak, bonyolult adminisztratív teherrel bírnak. Ehhez

képest viszont szerény emberi
erőforrással rendelkeznek, dolgozóik alig győzik a hajszát.
A településvezetők pályázás
iránti elhivatottsága is lanyhul,
egyre kevesebben hajlandók
pályázni, teljesíteni a pályázati
szabályzatot, a pályázatok egyre igényesebb adminisztratív
terheit. Nem is beszélve a pályázás költségeiről. Igaz, hogy
a pályázatok jelentős részénél
a pályázó önrésze csupán a beruházás összegének 5 százaléka. Ám jelentős összeget kell
beruházni az építési tervek, a
különböző auditok és a pályázat elkészítésére, a projektmenedzsment bebiztosítására. A
siker viszont nem garantált.
Ezzel a pályázók komoly pénzügyi kockázatot vállalnak.
Végül a kérdés csupán az, hogy
ilyen körülmények között a
hétéves uniós ciklus végére
vajon hogyan sikerül a Szlovákia számára megítélt keretet
maradéktalanul felhasználni?
Meg meri valaki jósolni, hogy
a 14,7 milliárd euró valóban
gazdára talál?
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai
alelnöke
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Évi 1800 műtétet végeznek

a MEDCHIR egynapos sebészeten

Hat évvel ezelőtt kezdte el működését Gútán az az egynapos sebészet, amely napjainkban évi 1 800 műtétet bonyolít
le. Az általános és baleseti sebészeti beavatkozások mellett
ortopédiai, nőgyógyászati és plasztikai beavatkozásokat is
végeznek.
A múlt hét folyamán arról mészetesen a műtő mellé egy
számolt be dr. Viola Miklós további operáció utáni piheáltalános és dr. Máriási Lász- nőhelyet is kiépítettek, ahol
ló baleseti sebész, hogy üzem- valamennyi ágy a betegek igébe helyezték az új operációs nyei, elvárásai szerint elekttraktust, ahol a legszigorúbb romos meghajtással állítható.
uniós normákat is felülmúló Az egynapos sebészet lényehigiéniai feltételeket tudják ge, hogy minimális nagyságú
biztosítani. Száloptikás rend- bemeneti nyílás mellett elvégszerükkel a laparoszkópos zett műtétek eredményeképműtétek mellett az izületek pen a betegek már másnap
asztrokópos kezelését, az családjuk körében lehetnek,
úgynevezett minimál invazív ami meggyorsítja felépülésüműtéteket is elvégzik. Ter- ket.

Folytatódik a Selye János Gimnázium sikersorozata
a Fiatal digitális európaiak versenyén

Június 6-án zajlott Pozsonyban a Fiatal digitális európai (Mladý digitálny Európan)
nevű online verseny második, országos fordulója. A versenyen az iskolai forduló nyolc
legeredményesebb megoldója vett részt, köztük a komáromi Selye János Gimnázium
két diákja. A fiatalok egy, az Európai Unióról szóló online teszt kitöltésével mérték össze
tudásukat.
Az első, iskolai fordulóba 121 középiskola 1958 fordulón elért eredményeinek átlaga alapján
diákja kapcsolódott be, iskolánkból három tanu- értékelték a versenybe bekapcsolódó középisló vett részt a versenyen: Csontos Mária, Urbán kolákat is, melyek közül 90,64%-os átlaggal a
Emese és Szabó Richárd III. C osztályos tanu- komáromi Selye János Gimnázium bizonyult
lók. Ketten közülük, Csontos Mária és Szabó a legeredményesebb iskolának. A három verRichárd lehetőséget kaptak, hogy iskolánkat az senyző diák és felkészítő tanáruk lehetőséget
országos fordulón is képviseljék. A diákok na- kapott egy brüsszeli jutalomkiránduláson való
gyon keményen tanultak és dolgoztak az elmúlt részvételre, melynek során megtekinthetik az
időszakban, a tanulásba fektetett energia viszont Európai Unió intézményeit.
Vajányi Orsolya
megtérült, hiszen Csontos Mária a 3. helyet
Felvételünkön a bronzérmes
szerezte meg. A versenyre PhDr. Deák Irén taCsontos Mária
nárnő készítette fel a diákokat. A diákok iskolai
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Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertben?

Bár június elején voltak heves zivatarok, záporok, az
ország nagyobbik részén
továbbra is aszály van, ráadásul elszaporodtak a növényi betegségek és kártevők.
Ahhoz, hogy egészséges
gyümölcsöt
szüreteljünk,
jobban oda kell figyelnünk
fáinkra. Az őszibarackot például a keleti gyümölcsmoly,
a barackmoly és a levéltetű veszélyezteti. Ellenük a
Sherpa,a leghatásosabb, ezt
a magyarországi gazdaboltokban lehet megvásárolni
Az érés közeledtével gondolni kell a gyümölcsmonília megelőzésére is, ezért a
permetlébe keverjünk például Rovralt, vagy Topsint.
Mivel a cseresznye és a
meggy már sok helyen érik,
vagy éppen beérett, permetezni nem szabad, viszont a
moníliával fertőzött gyümölcsöket össze kell gyűjteni, és
amennyiben a monília miatt
elszáradt ágakat látunk, azokat le kell vágni és meg kell
semmisíteni.
A konyhakertben sajnos elszaporodtak a levéltetvek:
ellepték a káposztaféléket,
a levélzöldségeket, sőt még
a paradicsomot, a paprikát
is. Sok készítmény közül
választhatunk, de érdemes előnyben részesíteni a
környezetkímélő
Pirimort, illetve a máér említett
Sherpát. Bogyónövekedés
idején érdemes megelőzni
a paradicsom alternáriás és
szeptóriás foltosságát. Az
alábbi készítmények közül
választhatunk: Rézoxiklorid,

Champion, Cursate, Ridomil
Gold, Dithane M-45 és Amistar. Nagyjából ugyanezekkel
a szerekkel előzhetjük meg a
burgonyavészt is, ekkor ajánlatos a permetlébe keverni
krumplibogár elleni készítményt is: Actara, Apacs, Padan, Match, Novodor, Karate
Zeon, Talstar. Párás, meleg
időjárás esetén a hagyma is
megkaphatja a peronoszpórát,
ezért védekezni kell ellene. A
permetlébe érdemes rovarölőt
is keverni, ugyanis az utóbbi
években a hagymalégy nagy
károkat okoz, ettől lesz kukacos a hagyma. A szőlőt és
a kerti virágokat a kártevőktől
és a betegségektől oly módon
védhetjük, hogy csalánlével permetezzük. A csalánt
(nagy csalán, Urtica dioica)
valamikor termesztették és a
friss hajtásait étkezésre használták, a kikészített rostjaiból
pedig fonalat fontak és finom
vásznat készítettek belőle. Ez
azonban már a múlté és a csalán úton-útfélen előforduló
gyomnövénnyé póriasodott.
Összefüggő állományai főként ott fordulnak elő, ahol a
talajban bőségesen van nitrogén, vagyis a felhagyott szérűkön, gazdasági udvarokon,
trágyadombok helyén.

Tengeri rémtörténet
A csalán leveleit és hajtásait
mirigyszőrök borítják; ha valami ezekhez hozzáér, akkor
a szőr csúcsán levő piciny
kupak letörik és kiömlik a
szőrből a benne levő, hangyasavhoz hasonló, de egyéb
szerves vegyületeket is tartalmazó váladék. Ha bőrünkhöz
ér a csalán, csípős, égető fájdalmat vált ki, amely azonban
egy-két óra múlva magától
elmúlik. A csalánlevelet valóban lehet hasznosítani a
növényvédelemben, mert ha
rápermetezzük a növényekre,
akkor a bőrszövetük megvastagodik, a gombabetegségek
nehezebben telepednek meg
rajtuk és a kártevők is nehezebben tudják átszúrni.
Hogyan készül a csalánlé?
Gyűjtsünk össze öt kiló friss
csalánhajtást és tegyük egy
napos helyre állított fa-, fém-,
műanyag-, vagy betonedénybe, öntsük fel 20 liter vízzel.
A nyári napon a lé erjedése
rövidesen megindul, igaz,
eközben igen erős, kellemetlen szag keletkezik. Az erjedés tíz nap alatt befejeződik,
ekkor az oldatot át kell szűrni
és ötszörös mennyiségű vízzel felhígítva használhatjuk
permetezésre vagy öntözésre.
–la–

A kelet varázsa

Június 26-án nyílik és 28-ig lesz látható a Matica slovenská komáromi székházában a komáromi
bonszainevelők és barátaik
XI. kiállítása.
A miniatűr fák tárlata ingyenesen
megtekinthető!

Ha kerti munka,
akkor irány a

* kistraktorok,
* fűnyírók,
* fűkaszák,
* sövényvágók,
* gyeplazítók,
* permetezők

Május havi szerencsés megfejtőnk Remes Izabella madari lakos. Nyereményét postán kézbesítjük.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

fűkaszák 99 €-tól

Mi garantáljuk
a minőséget!

Ferences barátok utcája 14.
Tel.: 0905 918 628
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)

fűnyírók 54,90 €-tól

is felvisszük!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha rá akarja venni valamire kedvesét, amiről tudja, hogy mindkettőjüknek jó lesz, de párja
valószínűleg nemet mondana óvatosságból vagy éppen lustaságból, főzzön neki valami finomat, gyertyafényes tálalással, akkor
nem tud majd ellenállni a kérésének. Ha sikerül rábeszélni, ne
titkolja el, mennyire örül!
HALAK (február 21. – március 20.) Családi vagy baráti körben
számíthat hatalmi harcokra. Ha képes egy kicsit is kívül maradni az eseményeken, meglátja, hogy milyen apró félreértésen
alapul az egész vita. Amint sikerül ezt tisztáznia, újra helyreáll a
béke és végre élvezheti jól megérdemelt pihenését és ismerősei
elismerését.
KOS (március 21 – április 20.) A párkereső Kosoknak érdemes
ezen a héten kimozdulniuk otthonról, ugyanis a szerelemben
igen kedvező fordulatra számíthatnak. Ez érvényes azokra is,
akik elmélyíteni szeretnének egy bizonyos kapcsolatot. Olyan,
mintha a most szövődő szerelmeket különleges védelem óvná,
legyenek kezdeményezőek.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha komolyabb befektetésre
vagy vásárlásra készül, érdemes kikérnie idősebb rokonai tanácsát. A döntésben talán nem fogják befolyásolni, de felhívhatják a figyelmét néhány olyan részletre, amelyet eddig nem
vett észre. Később nagyon hálás lesz nekik az észrevételeikért.

humor-csokor
– Mikor volt az első nézeteltérésük? – kérdi a válóperes ügyvéd
a házaspártól.
– Az esküvőnk előtt egy órával
– feleli az asszony. – Én az esküvőre akartam menni, ő meg
inkább az ágyban maradt volna.
– Hányasra vizsgáztál?
– Négyesre.
– Miből?
– Kegyelemből.
Ebéd után a skót megkérdezi a
pincért:
– Iszik?
– Soha!
– Akkor nem is adok borravalót!
– Jean, a trombita forró?
– Nem uram.
– Akkor miért fújják?

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ideje egy kis változatosságot
vinni szerelmi életébe. Ez nem feltétlenül egy új partner kell,
hogy legyen, mert még ha vannak is hullámvölgyek a kapcsolatukban, azt be kell látnia, hogy nagyon hiányozna önnek, ha
már nem lennének együtt párjával. Engedje, hogy érzékei vezessék!
RÁK (június 22. – július 22.) Eddig úgy gondolta, az az ember
lehetne tökéletes társa, akivel minél több dologban egyformák,
hiszen így harmóniában élhetnének. Ezen a héten alkalma lesz
megtapasztalni annak a szépségét, amikor két ellentétes minőség talál egymásra és egészíti ki egymást. Természetesen most
is meg kell találni a közös hangot.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ön mindig szeret a
legjobb lenni abban, amivel épp foglalkozik. Ez önmagában
nem baj, de a többiek önbizalmának jót tenne, ha ők is szóhoz jutnának. Annyira nem lehet fontos a szakmai hírnév és
az anyagi jólét, hogy ezért feláldozzon baráti vagy szerelmi
kapcsolatokat! Találja meg az egyensúlyt!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Élvezze a hétköznapi élet örömeit! Ehhez nem kell mást tennie, mint kimozdulnia a természetbe, sétálni egyet az erdőben. Szervezzen
valamilyen közös programot kedvesével. Nem kell nagy
dologra gondolni, párja sokkal inkább a gesztust fogja értékelni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Jólesik éreznie,
hogy bármikor számíthat szeretteire, ha komolyan szüksége
lenne rájuk. Függetlenségét azért ne adja fel! Higgyen jobban
saját képességeiben és rátermettségében! Még ha ön ismer is
hasonló embereket, az amit ön tud, akkor sem számít átlagosnak.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezen a héten alkalma nyílik rá, hogy a lehető legtöbbet hozza ki önmagából.
Igazán jól érzi magát a bőrében, és kezdeményező hangulata átragad környezetére is. Valósítsa meg kreatív ötleteit, ne
felejtse el: „Aki mer, az nyer.” Egy kevés bátorsággal most
sokat nyerhet.
NYILAS (november 23. – december 21.) Reggelente azzal az
érzéssel ébred, hogy sürgősen meg kell változtatnia az önt körülvevő világot. Ha az emberekkel nem boldogul, csinosítgassa
otthonát! Talán az is elegendő, ha átrendezi a lakást, de néhány
vidám szín vagy érdekes forma még inkább megfelelne mostani
hangulatának.
BAK (december 22. – január 20.) Ha úgy érzi, valamilyen betegség bujkál önben, most még tehet valamit, hogy elkerülje.
Juttasson a szervezetébe annyi C vitamint, amennyit csak tud,
mégpedig lehetőleg gyümölcsök formájában. A friss levegőn
végzett mozgás is erősíti ellenálló képességét és programnak
sem utolsó.
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Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

A Csicsói Alma Kft.

gyümölcstermesztési szakmunkást keres az almáskertbe,
továbbá üzemvezetői állásba
felsőfokú pomológiai-növényvédelmi végzettséggel
rendelkező szakembert.

Érdeklődni lehet a következő mobilszámon: 0905978570
* Krizantémpalánta eladó
Cserháton. Tel.: 0902 302 742,
0914 224 677.
* Bérelnék kétszobás berendezett lakást – házat Komárom,
Párkány vagy Ógyalla térségében. Tel.: 0915 257 313.

Autóbiztosítás
a legjobb
áron!
Tel.: 0905 928 195

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

A jó tanulmányi
eredményért ajándékozzon
könyvet!
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MŰSORAJÁNLAT
június 24-től 30-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

7.00 TV2 matiné, 12.15
Gyilkos sorok (amer.),
13.20
Doktor
House
(amer.), 14.20 Dupla vagy
semmi (amer.), 16.45 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 18.55 Bombajó
bokszoló (olasz), 21.05
Kegyenc fegyenc (amer.),
23.20 Értékes rakomány
(kanadai),
1.20
Psych
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.20
Fit t Má n ia , 12.50 Autogram, 13.20 Eg y rém mo der n család (amer.), 14.15
Resz kessetek ,
repülők!
(amer.), 16.0 0 P usz t ító
éden (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Eg y perc és
nyersz!, 19.50 Mackótestvér (amer.), 21.20 Sebhe lyek (amer.), 23.20 Fertőzés (amer.)

RTL II

11.05 Érintés (amer.), 13.00
Vámpírakadémia
(amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Most
már elég! (amer.), 22.15
Transzcendens (amer.-angol)

M2

11.05 A z If jú Robin Hood
kalandjai, 12.50 Babar és
Badou kalandjai, 13.15
Nils Holgersson csodálatos ut azása a vadludak kal,
14.05 Digby, a tinisárkány, 15.00 Peppa malac,
17.00 Jake és Sohaország
kalózai, 19.25 Eperke és
barát ai, 20.15 Eg yszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.00 Én vag yok it t!,
22.40 M R 2 A k usz ti k

Duna tv

11. 2 5 Té r ké p, 14. 2 0 M a g y a r k r ó n i k a , 14. 55 Fé n y
a r e d ő ny m ögö t t (m a g y a r), 16 . 2 5 Tó t h Já n o s
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t
r o a n g y a l , 18 . 30 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 A Po g á ny M a d o n n a (m a g y a r),
21. 2 0 B a l h é B r o n x b a n
(a m e r.), 2 2 . 55 C o pl a n d
(a m e r.)

Duna World

11.30 A nag y kék jel zés
(mag ya r), 14.20 Vet íten i
nem elég, 15.20 Csalá dba r át hét vége, 16.50 Balaton i nyá r, 18.50 Térké p,
19.20 M i ndenből eg y va n ,
21.35 Dollá r papa (mag ya r), 23.20 Tót h Já nos
(mag ya r), 23.50 O per a
Café, 0.20 Eva ngél iu m

Pozsony 1

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, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.05
Miller család (a mer.),
13.20
Gy il kos
sorok
(a mer.),
14.25
Dok tor
House (a mer.), 15.30 Nag y
du r ra nás (a mer.), 17.25
R ipost, 18.0 0 Tények ,
18.55 Ja mes Bond (a mer.),
21.20 Üveg t ig r is 2 (mag ya r), 23.50 Nyerő pá ros
(a mer.), 1.50 Ha z udj, ha
t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.15 A
Muzsikatévé
bemutatja,
13.15 Érintés (amer.), 14.15
Los Angeles-i tündérmese
(amer.), 16.15 A nagy zsozsó (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.50 A varázslótanonc
(amer.), 21.50 Kolibrikód
(amer.-angol), 0.25 A bűn
hálójában (amer.-ír)

RTL II

10.00
Anyám!
(amer.),
11.45 Segítség, bajban vagyok!, 16.45 Most már elég!
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Az életművész (amer.),
22.00 Lánybúcsú (amer.),
23.40 Anyám! (amer.)

M2

12.50 Babar és Badou kalandjai, 13.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.00
Peppa malac, 17.00 Jack
és Sohaország kalózai,
17.25 Aladdin, 18.15 Az
erdő
kapitánya,
19.25
Eperke és barátai, 20.15
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.10 Rózsaszín
sajt (amer.-francia), 23.40
Bosszú (amer.)

Duna tv

12.50 A bűvös szék (mag ya r), 13.45 Soha nem
késő (olasz), 15.25 Családu n k szég yene (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 St a rsk y és Hutch
(a mer.), 21.20 K á r t yavá r
(a mer.), 22.20 Hideg nyo mon (a mer.)

Duna World

10.35 Té rké p, 11.20 Ist en
r abjai (mag ya r), 13.50
Rejt élyes X X. szá za d ,
14.55 Vet ít en i nem elég,
15.55 Csalá d-ba r át hét vé ge, 17.25 Balaton i nyá r,
18.50 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35
K isiskola , 22.35 O n t he
Spot , 23.30 Ha ng v il la

Pozsony 1

12.30 Egy lépés a men�nyország, 13.40 Balekok
(francia), 16.15 Mit tudom
én, 17.55 Úttalan utakon,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
A test titkai, 21.20 Talkshow, 22.15 A nagy Nick
(német), 23.45 Egy lépés a
mennyország

13.0 0 A z ajtó mögöt t ,
14.0 0
Poi rot
(a ngol),
14.50 A megbil i ncselt ek
(a me r.), 16.30 Fil m múzeu m , 17.40 Menjü n k a
ke r tbe!, 18.15 A konyhá m
t it k ai, 19.0 0 H í rek , 20.25
A t ű z f öldje (ola sz), 23.45
Poi rot (a ngol), 1.40 A
megbil i ncselt ek (a me r.)

10.55 Nagyothallók műsora, 11.25 Tudományos
magazin, 14.45 Vadászoknak, 16.45 Labdarúgás,
19.15 Mesék, 20.00 Hírek,
20.25 Motorsport, 21.45
Őrangyalok, 22.20 A híd
(dán-svéd), 23.40 A Modus bemutakozik

10.20 A csalá d , 12.30 Ke rék pá rozá s, 16.45 Labd ar úgá s, 19.05 Est i mese,
20.0 0 H í r a dó, 20.10 Viva
Ma r i na!, 21.25 Espi r it ,
22.55 Csi rke sz ilvával
tölt ve
(f r a ncia-német)

Pozsony 2

Pozsony 2

Markíza tv

8.00 Zűrös majom (amer.),
11.10 Notting Hill (amer.angol), 13.45 A szerelem
hálójában (amer.), 16.15
Kalandok az exemmel
(amer.), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Sógorok (amer.), 22.35
Üdv a dzsungelben (amer.)

9.55 G. I. Joe (amer.),
12.30 Chart Show, 14.35
Üdv a dzsungelben (amer.),
16.45 Atletiko Cvernofka
(szlovák), 17.45 Felvég,
alvég, 19.00 Híradó, 20.30
Elrabolva
Isztambulban
(német), 23.10 S.W.A.T.
(amer.), 01.30 Elrabolva
Isztambulban (német)

8.30 A Simpson család,
10.20 Az igazi kaland
(amer.), 13.00 Hobbitok
(amer.), 16.10 Építkezünk,
javítgatunk, 16.45 Senki
sem tökéletes, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A forradalom (kopr.), 23.10 Kémes hármas (amer.), 1.10
500 nap nyár (amer.)

11.45
Kémes
hármas
(amer.), 13.50 A futár 2
(amer.), 15.45 Új kertek,
16.45 Szuper nyaralók,
17.50 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35
X-Men
(amer.),
23.40
A
bosszúálló
(amer.), 1.40 Francia drazsék (német)

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled is megtörténhet!, 14.35
Családi titkok, 15.40 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 22.00
Abraham Lincoln, a vámpírvadász (amer.), 0.15 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled
is
megtörténhet!,
14.35 Családi titkok, 15.40
Ana három arca (mexikói),
16.50
Fatmagül
(török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Ezek megőrültek!,
22.00 Született szobalányok
(amer.), 23.00 Telenovella
(amer.), 23.30 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Fókusz, 13.50 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt,
21.20 Dr. Csont (amer.),
22.25 Gyertek át!, 0.00 Revolution (amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 16.25 Ízek
szerelmese, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 23.00 Barátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
A Gyűszűnyi erdő lalkói,
13.10 Pupákok, 13.30 Animália, 15.35 Állatkert a
hátizsákban, 16.20 Mesélj
nekem!, 18.00 Dr. Plüssi,
19.40 Agi Bagi, 20.15 Én vagyok itt, 21.00 Petőfi Zenei
Díjátadó Gála, 23.20 Odaát
(amer.), 1.05 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzz ü n k megi nt
eg yszer űen, 14.15 Zorro
(kolu mbiai),
15.05
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.55 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00
Don Mat teo (olasz), 18.35
Rex felüg yelő (németosz t rák), 19.30 A heg yi
dok tor
(német- osz t rák),
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii 5.0 (amer.), 22.20 Alpesi nyomozók (osz t rák),
23.10 A k ülváros mélyén

Duna World

11.25 A Noszty f iú esete Tóth Marival (magyar),
13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt
kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.10 Roma magazin, 16.10 Család-barát,
17.05 Balatoni nyár, 19.00
Magyar rock, 20.00 Hogy
volt?, 21.00 Petőf i Zenei
Díjátadó Gála, 23.20 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
15.30 Esély, 16.25 A világ madártávlatból, 16.50
Talkshow, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Csalogány a
kalitkában (kopr.), 21.55 Riporterek, 22.25 Dr. Martin
(szlovák), 23.20 Dempsey
és Makepeace (angol)

Pozsony 2

12.35 Kerékpár utak, 12.45
Generációk, 14.50 Drogok,
15.30 Nemzetiségi magazin, 16.05 Találkozás az állatokkal, 16.30 Autószalon,
20.00 Hírek, 20.10 Erős
csapat, 22.30 Zabriskie
point (amer.)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor (szlovák), 21.40 Felvég, alvég, 23.00 Atletiko
Cvernofka (szlovák)

JOJ TV

9.50 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Rex felügyelő (német), 13.50 Tárgyalóterem, 15.50 Kényszeres
vásárlók, 18.00 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.05
Heti hetes

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Fókusz, 13.50 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innnen!, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt, 21.25 Lopott idő
(amer.), 0.00 Túszjátszma
(amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25 Ízek
szerelmese, 17.25 Segítség,
bajban vagyok!, 19.25 Hagyjál
főzni!, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Rudi és Trudi, 15.00
Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10
Peppa malac, 17.30 Béci és
Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Főzzünk megint egyszerűen, 14.15 Zorro (kolumbiai), 15.05 Erdészház
Falkenauban (német), 15.55
A múlt árnyékában (szlovák),
17.00 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.25 Csak színház és
más semmi (magyar), 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Cédrusliget (amer.kanadai), 0.45 Hawaii Five.0
(amer.)

Duna World

11.30 Váratlan utazás (magyar), 13.45 Nemzetiségi
magazinok, 15.05 Családbarát válogatás, 18.05 Balatoni nyár, 20.00 Banán,
pumpa, kurbli, 21.35 Sacra
Corona (magyar), 23.35 Kulturális híradó

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!,
21.50 Szlovák ízek, 22.20 Az
első ügyosztály esetei (cseh)

Pozsony 2

14.35 Tudományos magazin,
15.30 Ruszin magazin, 16.30
Vadászoknak, 17.45 Szia,
Szlovákia!, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Titkos
dokumentumok, 21.00 Riválisok, 22.30 Háborús játék
(lengyel)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.40 Feleségcsere, 23.00
Esküvő első látásra, 0.10
Két és fél férfi

JOJ TV

12.25 Topsztár, 12.50 Rex
felügyelő (német), 13.50
Tárgyalóterem, 15.50 Mániákus vásárlók, 18.00 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Találd
ki a koromat, 23.30 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.00
Bostoni halottkémek (amer.)

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled is megtörténhet!,
14.35 Családi titkok, 15.40
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Ezek megőrültek!,
22.00 A házinyuszi (amer.),
0.05 Hűtlen vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Fókusz, 13.50 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt,
21.25 Szulejmán (török),
22.30 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Ízek szerelmese, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.00
Barátok közt, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

13.30 Animália, 14.30 Lucas és
Emily, 15.00 Irány Dínóföld!,
15.35 Állatkert a hátizsákban,
16.10 Peppa malac, 17.30 Béci
és Réci, 18.50 Bori, 19.40 Agi
Bagi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.20 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.15 Zorro, 15.05
Erdészház Falkenauban (német), 15.55 A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Don
Matteo (olasz), 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Zsaruvér (amer.),
21.25 Átok (magyar), 22.35
Holt vidék (magyar)

Duna World

11.50 Menazséria (magyar),
13.15 Magyar gazda, 14.40
Nemzetiségi műsorok, 15.40
Család-barát
válogatás,
16.40 Balatoni nyár, 18.40
Magyar rock, 19.40 Legenda, 21.35 Hacktion (magyar),
22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 A
világ madártávlatból, 17.00
A hegyi doktor (német),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Taxi (francia), 21.50 Titokzatos erdők (német), 23.20
Dempsey és Makepeace
(angol), 0.10 Largo (amer.)

Pozsony 2

12.30 Kerékpározás, 13.30
Riválisok, 14.35 A diagnózis, 15.30 Magyar magazin,
16.00 Az agy titkai, 16.25
Élet a kövekkel, 17.00 Hírek, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 19.45 Labdarúgás,
22.30 Fesztiválok, 22.40
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

8.55 For r a bor, 10.00
Családi tör ténetek, 12.00
Mon k (amer.), 14.05 A
far m, 15.05 Családi tör ténetek, 17.00 Hírek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 For r a bor, 21.40
Char t Show, 23.45 Két
és fél férf i (amer.), 0.50
Mon k (amer.), 2.20 Cobra
11 (német)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Rex felügyelő (német), 13.50 Tárgyalóterem, 15.50 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó, 18.00
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Az igazi
arc (szlovák), 21.40 Panelház (szlovák), 22.30 Csillag
születik, 0.00 Paranormális
jelenségek, 1.00 Bostoni halottkémek (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

PÉNTEK
M1

TV2

TV2

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, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled is megtörténhet,
14.35 Családi titkok, 15.40
A sors útjai (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Ezek megőrültek!, 22.00 A
szultána (török), 0.20 Különvélemény (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.30
Veled is megtörténhet, 14.35
Családi titkok, 15.40 A sors
útjai (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Bumm!, 20.45 Ezek
megőrültek!, 22.00 Amerikai pite (amer.), 0.05 Backstrom nyomozó (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Fókusz, 13.50 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.25 CSI: A
helyszínelők (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Fókusz, 13.50 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.25 Egyik
kokpó, másik eb (amer.),
23.55
Igazs ágosztók
(amer.)

RTL Klub

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.25 Ízek szerelmese, 17.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.00
Barátok közt

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
A Gyűszűnyi erdő lakói,
13.30 Animália, 14.30 Lucas és Emily, 15.10 Franklin,
17.30 Béci és Réci, 18.00
Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 21.25 Én vagyok
itt! (brazil), 22.35 Odaát

Duna tv

12.45 Főzzün k egyszer űen, 14.00 Zor ro (kolumbiai), 14.50 Erdészház Falkenauban (német), 15.40 A
múlt ár nyékában (szlovák),
17.00 Don Matteo (olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Rex
felügyelő (német-osztrák),
19.30 A hegyi doktor (német-osztrák), 20.25 Tóth
János (magyar), 20.55 Elvált nők klubja (amer.),
22.45 Csak egy mozi (magyar)

Duna World

11.15 Lakótelepi mítoszok
(magyar), 13.20 Kék bolygó, 14.05 Magyar krónika,
16.00 Család-barát válogatás, 17.00 Balatoni nyár,
19.00 Magyar rock, 20.00
Nemcsak a 20 éveseké a
világ, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Kulák volt az
apám

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s h á z at , ü lt e ss fát!,
14.30 De mpsey é s Make p e a ce (a ngol), 16.25
A v i lág m a d á r t ávlatb ól,
16.55 A heg y i dok t or (né met- osz t r á k), 17.45 Pá rbaj, 19.0 0 H í r a dó, 20.25
A r a ny idők , 21.30 Ca i n
k apit á ny (f r a ncia), 23.15
De mpsey é s Ma ke p e a ce
(a ngol)

Pozsony 2

13.15 Gombák, 14.25 Művészetek, 14.55 A polip
születése (szlovák), 15.30
Roma magazin, 16.00 Az
agy titkai, 17.15 Szlovák
falvak
enciklopédiája,
18.30 Esti mese, 19.50 Híradó, 20.30 Tudományos
magazin, 21.00 Énekel a
föld, 22.30 Labdarúgás

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek, 12.10 Mon k (amer.),
14.05 A far m, 15.05 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 For r a bor,
21.40 Jó t ud ni!, 0.15 Két
és fél fér f i (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsz t á r, 12.50 Rex felügyelő (német), 13.50
Tárgyalóterem,
15.50
Mániákus vásárlók, 18.00
Tárgyalóterem,
19.0 0
K r i m i,
19.30
H í r a dó,
20.35 I n kog n itó, 22.00
Heti hetes, 23.00 Elfuserált plasztikai műtétek,
0.00 Bostoni halottkémek
(amer.)

RTL Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 17.25 Segítség,
bajban vagyok!, 18.25 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
A Gyűszűnyi erdő lakói,
13.30 Animália, 14.30 Lucas és Emily, 15.10 Franklin,
17.30 Béci és Réci, 18.00
Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar), 21.25 Én vagyok
itt! (brazil), 22.35 Odaát
(amer.), 0.20 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Főzzünk megint egyszerűen, 14.15 Zorro (kolumbiai), 15.05 Erdészház
Falkenauban (német), 15.55
A múlt árnyékában (szlovák), 17.00 Don Matteo
(olasz), 18.00 Híradó, 18.35
Rex felügyelő (német-osztrák), 19.30 A hegyi doktor
(német-osztrák), 20.20 A
három testőr (amer.-osztrák),
22.15
Aranypart
(amer.)

Duna World

11.20 Napforduló (magyar),
13.40 Rúzs és selyem, 14.10
Rejtélyes
XX.
század,
14.40 Esély, 15.30 Öt kontinens, 16.05 Család-barát
válogatás, 17.00 Balatoni
nyár, 19.00 Magyar rock,
20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.35 Hacktion (magyar), 22.35 Életművész

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
A hegyi doktor (német),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Mit tudom én, 21.55 Úttalan utakon, 22.40 Apokalipszis (amer.), 1.55 Talkshow, 2.45 Largo (amer.)

Pozsony 2

14.35 A rendelő, 15.30
Szemtől szemben, 16.15
A hol a z élet fa kad , 17.15
Szlová k falva k enci k lo pédiája , 18.30 Est i mese,
20.0 0 Hí radó, 20.10 A
család , 20.40 Édes játé kok (szlová k), 21.45 Ade lával másképp, 22.55 Ne
lég y rossz!(olasz)

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.05 Mon k (amer.), 14.05
A far m, 15.05 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Híradó, 20.30 For r a
bor, 21.40 Tegnap felébredek (cseh)

JOJ TV

12.25 Topsztár, 12.50 Rex
felügyelő (német), 14.00 Turbó (amer.), 15.50 Mániákus
vásárlók, 17.00 Híradó, 18.00
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Minden,
amit szeretek, 22.00 A boszorkányvadász (amer.), 0.05
Nyugdíjasok kontra zombik
(amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

A Dunatáj receptkönyvéből

Sajtos karalábéleves
Hozzávalók:

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

1 nagy karalábé,
1 l víz,
6 dkg vaj,
3 dkg liszt,
6 dl tej,
10 dkg reszelt sajt,
só, bors,
szerecsendió,
petrezselyemzöld.

Komáromban: a komáromi Dinh Van Kristián és Jakab Éva,
Nagy Zsolt és Pálinkás Veronika, a kistárkányi Buzogány Dávid és a komáromi Lászlóová Réka, a komáromi Fekete Márk
és Maceková Karin, Pastorek Tomáš és Yebra González Karina, Tóth Peter és Dorkóová Marlena, a vágfüzesi Opálka Attila és a komáromi Szabó Klaudia.
Gútán: Szabó Zsolt és Nagyová Klaudia.

Elkészítése:
Meghámozzuk és vékony csíkokra vágjuk a karalábét, majd
enyhén sós vízben puhára főzzük. Egy másik fazékban a vajon
halványra pirítjuk a lisztet, felöntjük a tejjel, és hozzáadjuk a karalábét a főzővízzel együtt. Sózzuk, borssal és szerecsendióval
ízesítjük. Összeforraljuk a levest, beleszórjuk a reszelt sajtot és
a petrezselyemzöldet. Megvárjuk, amíg a sajt elolvad és azonnal
tálaljuk.

június
június
június
június
június
június
június

24-én
25-én
26-án
27-én
28-án
29-én
30-án

Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a búcsi Tücsök Zalán Béla, a
komáromi Ryšavý Áron, Varga Mátyás, Majchrák Šimon, Varga László, Beňadik Ronald és Berta Réka, a keszegfalvai Novák Dominika, az érsekújvári Šišková Hannah, a
nagyölvedi Sabla Alžbeta, az ímelyi Hangyová Dorota, a hodosi
Matička Leonard, a marcelházai Lakatos Zsófia, az ógyallai Lakatoš Korádó, a sókszelőcei Bihari Denisz, a nyitrai Legard Filip, a bátorkeszi Mészáros Alíz, a szentpéteri Dudášová Vanesa,
a bálványi Hambalko Dániel, az udvardi Oláh Benjamin, a kolozsnémai Szalay Denis és a hetényi Jalsovszky Zselyke.

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info:

0907 227 699

HABOS MEGGYES
SÜTEMÉNY
Hozzávalók:
30 dkg finomliszt
15 dkg margarin
5 db tojás
16 evőkanál
kristálycukor
1.8 dl tejföl
1 kg kimagozott meggy
1/2 zacskó sütőpor
1 db citrom reszelt héja
1 db citromlé
Elkészítése
A tojások sárgáját 8 evőkanál felett 8 evőkanál cukorral
cukorral és a margarinnal ha- keményre felverjük. Ha megbosra keverjük. Hozzáadjuk a sült a sütemény, a habot rátejfölt, citromhéjat, a citrom terítjük, majd visszatesszük a
levét, lisztet és a sütőport.
sütőbe 3 percre, hogy a hab
A sütőt előmelegítjük. A tész- kicsit megbarnuljon. Ha szép
tát kikent, kilisztezett tepsibe rózsaszín, elzárjuk a sütőt és
tesszük. Belenyomkodjuk a nyissuk ki az ajtaját egy kikifacsart meggyet, majd az csit, így hagyjuk benn vagy
előmelegített sütőbe toljuk. 10 percig, mert különben a
Közben a tojások fehérjét gőz hab megizzad... Kihűlés után
szeleteljük.

S Z U D O K U

* Eladó 2-szobás lakás (részlegesen átépített, 61 m2) az
Eötvös utcában. Tel.: 0905/217
363,

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Karová Anna (84 éves), Várnai Péter (68 éves), Szabó László (53 éves), Šušanský Miroslav (56 éves), Bencsics
László (75 éves), Buga Alexander (66 éves), Dluhoš Jozef
(60-éves), Paulisová Helena (83 éves), Böhmová Irena (89
éves) és id. Gacsal Sándor (67 éves), a gútai Ledecký Oskar (71 éves), Fehér László (82 éves) és Takács Erzsébet (59
éves), a szentpéteri Szabóová Helena (62 éves), a naszvadi
Ambrusová Mária (81 éves), a bátorkeszi Szuri Gabriella (48
éves) és Blahovics Margit (90 éves), valamint a marcelházai
Marikovecová Irena (84 éves).
Emléküket megőrizzük!

Nemzetközi fuvarozásra
kamionsofőröket keresünk.
Feltétel E + C
típusú jogosítvány,
pszichoteszt, gyakorlat
és megbízhatóság.
Heti ciklusok.
Pontos precíz fizetés.
Tel.: 0905 689 134

REKOM
Rekonštrukcia bytov * Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051,
0905 450 570

Megemlékezések
Évek múlnak el bennünk,
mégis létezel,
emléked nem törli
semmi el…
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékeztünk június 20-án

Varga Andrásra
Izsán,

halálának hatodik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző felesége

Ezekben a napokban emlékezünk meg
a szeretett édesanya,

Horgászbotok WALDEK
javítása
43, 00 eurótól
Komáromban: 35, 00 eurótól
Bejárati ajtók
már

Beltéri ajtók már

0950 591 112

www. waldek. sk

halálának 15.,
valamint

Meštianska 3019
Komárno

Spányik Gabriella
született Tóth

Amikor elmentél, kialudt egy csillag,
az angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos, itt lent elvesztettünk téged,
a legtisztább angyalát a Földnek és az égnek.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának tizedik évfordulóján

NAGY Reginára
Gútán.

Emlékét örökké szívében
őrző családja

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

Tóth Magdolna
született Kasznár

halálának negyedik
évfordulójáról.
Akik ismerték és tisztelték őket, emlékezzenek velünk együtt erre a szomorú
évfordulóra.
Emléküket őrző családjuk

s. r. o.

Telefonszám:

0948 252 606.

e-shop:
www.privlačuj.sk

* Vennék Gútán, közel a főúthoz 4,5-6 áras építkezési
telket. Ajánlataikat a 0905
257 714-es telefonszámra kérem.

Ú S Z Á S
Rendkívül jó eredményeket
ért el a Delta úszóklub fiatal
tehetsége, Szászová Miriama, a június 9–11-én Kassán
megtartott szlovák bajnokságon, ahol a 9-10 évesek korcsoportjában 10 aranyérmet
szerzett.
Miriama a három nap alatt 10
számban állt rajtkőre és Michal
Knihár edző irányítása mellett valamennyi számban elsőként ért célba. A tíz aranyérem
egyben azt is jelentette, hogy
ő lett a tízévesek kategóriájában 2017 abszolút szlovákiai
bajnoka. Külön elismerésre
méltó, hogy hét számban egyéni rekorddal győzött, ebből
négyszer szlovák egyéni csúcsot döntött. Miriama az alábbi

úszószámokban indult: 50 és
100 m pillangó, 50, 100 és 200
hát, 50, 100, 200 és 400 gyors,
valamint 200 vegyes.
Felvételünkön a bajnoknő és
edzője látható.

L O VA G L Á S
Június 24-én immáron 3. alkalommal rajtolnak el a Felvidéki Vágta futamai Dunaszerdahelyen, a sikabonyi reptéren. A
rendezvény 2017-ben kétnaposra bővül, a programok már június 23-án, pénteken elkezdődnek.
Ebben az évben lovast indít, és
küzd a budapesti Nemzeti Vágtára való kijutásért Somorja,
Érsekújvár, Felsőszeli, Naszvad, Jóka és Nyírágó lovasa.
Újoncként száll versenybe Rimaszombat és Komárom városainak lovasa.
A Felvidéki Vágtán Dunaszerdahely is indít lovast, házigazdaként pedig zöldkártyásként
továbbjut a Nemzeti Vágtára, a
Hősök terére Overdose munkalovasa, Osztényi Zoltán.
Június utolsó hétvégéjén azonban nem csak a lovak vágtatásától lesz hangos a környék, a
szervezők egy felemelő, igazi
értékeket felvonultató prog-

ramsorozatot is összeállítottak.
Június 23-án este 19 óra 30
perctől igazi kuriózum várja
a közönséget: a világ számos
országában bemutatott Csárdáskirálynő című nagyoperettet
láthatja szimfonikus zenei kísérettel a publikum. Június 24-én
rendezik meg az előfutamokat,
majd ünnepélyes keretek között
győztest hirdetnek. Támogatják
azt a kezdeményezést, miszerint felvidéki együtteseknek
is fellépési lehetőséget adnak
a szervezők, így Naszvadnak
nemcsak a lovasa versenyez,
hanem a falu kulturális életébe
is bepillantást nyerhet a közönség.

KAJAK-KENU

LABDARÚGÁS

A hét végén rajtolt az 59. Komáromi Nagydíj

III. liga – 34. forduló
A KFC visszatér az őt megillető 2. ligába!
Önfeledt, családias hangulat uralokodott a komáromi
stadionban, ahol a labdarúgóklub vezetősége megvendégelte csapatának kitartó
szurkolóit. Mindezt tetézte a
KFC, amely elsöprő győzelmet aratott a bajnokság zárórészében, igazolva azt, hogy
megérdemelten jutott vissza
négy évtized után a 2. ligába.
Mintegy félezer néző
Komárom – Nagysurány 8:1
ünnepelte szomba(2:0) * Ligagyőztestől nem
ton a ligagyőztes
szégyen kikapni, de ekkora veKFC csapatát és
reséggel biztos nem számoltak
vastapsot kapott a
a surányiak és az első félidő
csapat vezetősége,
után összeomlottak a vendéilletve szponzorai,
gek. Góllövők: A 41., 45. és
akik az anyagi fede56. percben Militosjan (meszetet biztosították a
terhármas), a 74. és 75. percben
győzelemig vezető
Haša, a 67. és 81. percben Podúthoz.
-jilucký, a 85. percben Szabó.

Szombaton és vasárnap került
megrendezésre a kajak-kenu
sport szlovákiai és nemzetközi
értékelésben is előkelő helyen álló
Komáromi Nagydíj versenyére.
Jakab István felvételein: a felújított irányítóközpont * harc a
vízzel és a hullámokkal * Koczkás Olivér neveltjeinek ad hasznos tanácsokat * mólón a vizesek
„atyja”, aki ott volt az első Komáromi Nagydíjon is, Soós Tibor
mérnök látható.

IV. liga – 30 forduló
Udvard – Gúta 3:0 (0:0) Az első
félidő kiegyensúlyozott játéka
során érződött, hogy a vendégek
csatársora ezúttal nem áll helyzete magaslatán, illetve az, hogy az
udvardiak mindenképpen otthoni
győzelmet akarnak elérni. A második játékrész utolsó harmadában
(70., 80. és 86. percében) sikerült
áttörniük a gútaiaki addigi jó védelmét * Ímely – Szentpéter 2:1 (2:0)
Az ímelyiek semmit sem akartak a
véletlenre bízni, így a vendégek hibáit a 35. percben Matheus, a 37.
percben pedig Oršolík használta ki.
A második játékrészben a szentpéteriek voltak kezdeményezőbbek,

az 55. percben Kianek szépített,
de egyenlíteni már nem tudtak * A
táblázatban Ímely 4. (54 pont), 9.
Gúta (35. pont, 11. Szentpéter (32
pont).
V. liga – 29. forduló
Ógyalla – Szalka 2:0 (0:0)
Egyértelműen a gyallaiak voltak előnyben, ami a második
félidőben érződött legjobban.
A 66. percben Szántó büntetőt
értékesített, majd a 71. percben
Porubszky lőtt gólt * Marcelháza
– Nagygyöröd 3:0 Kontumációs
győzelem, a vendégek nem érkeztek meg a mérkőzésre * Ekel
– Naszvad 1:0 (0:0) Rendkívül
szoros volt a találkozó, az első

félidő hősei a kapuőrök voltak. A
62. percben Halász gólja döntötte el a találkozó végeredményét
* Gyarak – Hetény 2:3 (2:2) A
9. percben Csintalan szerezte a
vendégek első gólját, amit a 13.
percben a gyarakiak kiegyenlítettek. A 24. percben Novota ismét
vezetéshez juttatta a vendégeket,
a hazaiak viszont a 45. percben ismét egyenlítettek. A találkozó 64.
percében Nagy büntetőből rúgott
gólja az ekeliek győzelmét jelentette. * A táblázatban 2. Marcelháza (53 ponttal), 6. Naszvad
(39 pont), 7. Ekel (39 pont), 10.
Ógyalla (35 pont), 11. Hetény
(35 pont)
- cseri -

K er é kpár
ATLÉTIKA

Június 24-én, 11 órakor rajtol a nemzetközi

dunamocsi IX. Kék Duna Futás
A versenyen gyermek, fiatal és felnőtt, amatőr és igazolt
versenyzők indulnak a 400, 1 200, 5 000 és 15 000 m-es távon.
Az igazolt és amatőr versenyzők saját felelősségükre,
a gyermekek a szülők felelősségvállalásával rajtolhatnak.
Nevezés: délelőtt 9 órától Dunamocs főterén.

Csaknem félszáz gyermek
rajtolt az első alkalommal
megrendezett PIKO-BIKE
KID CUP kerékpárversenyen, melyet a PIKO-BIKE
kerékpárüzlet szervezett június 11-én a Sistag étteremnél.
A gyerekek három korcsoportban indultak, három különböző hosszúságú távon. A
legkisebbek (5 éves korig) 500
méteres pályán versenyeztek, a
6-9 évesek 6,5 km-t és a leg

Generációk Nagytalálkozója a Selye János Gimnáziumban

Június 3-án zajlott a komáromi Selye János Gimnázium hagyományos rendezvénye, a
Generációk Nagytalálkozója, melyet idén az Öregdiákok találkozójával kötöttek egybe. A sportdélután 14 órakor vette kezdetét, elsőként a teniszezők vehették birtokukba
a sportpályát, utánuk a frissen érettségizett diákok játszottak focimeccset. Délután
4-től érkeztek a gimnázium volt diákjai, akik fociban és röplabdában mérhették össze
erejüket. A kora esti órákban a kosárlabda kedvelői léphettek pályára. Mindezek mellett párhuzamosan folyt az asztalitenisz, darts és a sakk.
A megfáradt sportolók többféle ételből meríthettek hordót Simonics Tibor szponzoenergiát, melyek a délután folyamán az iskola ud- rálta. A két hordó sör tartalma újvarán készültek. A Selye János Gimnázium tanárai donságnak számít Komáromban,
Édes Attila vezetése alatt Jókai bablevest készítettek, hiszen cseh söröket csapoltak. Az
Török Tamás jóvoltából vaddisznógulyás is terítékre este folyamán az érdeklődők élőkerült, valamint Brinzik László és csapata sült kol- ben nézhették a Bajnokok Ligábásszal kedveskedett a vendégeknek. A kolbászért ja döntőjét a kis tornateremben,
köszönet Nagy Zsoltnak. A vacsorát persze nemcsak a futballközvetítés után zajlott a
a fenséges étkek, hanem gitárszó is kellemesebbé tet- program hivatalos megnyitója, ahol a résztvevők
te Radvánszky Károly jóvoltából. A finom vacsorát megemlékeztek iskolánk volt igazgatójáról, Ipóth
csapolt cseh sörrel öblíthették le a vendégek, az egyik Barnabásról. A programból természetesen a szpon-

idősebbek 10-14 évesek 12,5
km-t tekertek le. Minden célba
érkező emléklapot és jelvényt
kapott, valamint sok apró ajándékot a szponzoroktól.

A verseny eredményei:

Kategória BABY
(5 éves korig)
fiúk: 1. Konta Kornél, 2. Štrba Filip, 3. Illemszky Huba 4.
Konta Milán * lányok: 1. Horváth Hanna, 2. Eninger Alíz,
3. Matus Réka 4. Molnárová
Barbora.

STUDENT
(6-9 évesek)

zorok és támogatók köszöntése sem maradhatott ki. A
rendezvény két fő támogatója Nyitra megye és Komárom önkormányzatai voltak, továbbá köszönjük Brinzik Lászlónak, Both Lászlónak,
Horváth Attilának, Finta Zoltánnak, Békefi Péternek, Nagy
Zsoltnak, Simonics Tibornak és
nem utolsósorban az Öregdiákok Baráti Körének, hogy hozzájárultak a rendezvény megvalósításához. A rendezvényt
ezután egy hajnalig tartó buli
követte, a zenéért köszönet DJ
Szeminek.
Vajányi Orsolya
Felvételeinken a kosár- és röplabdacsapatok, illetve (jobbra
fent) a focicsapatok láthatók

fiúk: 1. Kajan Adam, 2. Ferenczi Tamás, 3. Henz Krisztián,
4 . Csiba Botond * lányok: 1.
Harcsa Linda, 2. Konta Mira,
3. Eninger Adél, 4. Andrew
Hanna.
JUNIOR
(10 – 14 évesek)
fiúk: 1. Juhász Attila, 2. Kubík
Samuel, 3. Chmela Dominik +
Tomeš Dominik
lányok: 1. Gergely Zsófia, 2.
Banská Anna, 3. Polák Dorot�tya Paula.
Az eredményhirdetés után
kisorsoltak egy HARRY
gyermekkerékpárt is,
amelyet
Škulibová Sofia nyert meg.
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