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Új idegenforgalmi létesítmény
gazdagítja a Komáromi járást

Fél évszázaddal ezelőtt végeztek régiónkban próbafúrásokat, amelyekkel a geológusok új 
kőolajlelőhelyeket kerestek. A mélyfúrásokkal azonban olajat nem, de annál sokkal ér-
tékesebbet, gyógyhatású termálvizet találtak. A legjelentősebbnek a naszvadi fúrás bizo-
nyult, amely a balneológusok szerint csaknem teljesen megegyezett a pöstyéni gyógyvízzel. 
A község azonban nem kapott engedélyt a termálvíz kihasználására, így évekig földsánccal 
körülvett alkalmi „medencében” mártóztak meg a gyógyulni vágyók.

VII. Lehár nyár
Augusztus 11-én, 19 órakor 
a komáromi Klapka téren 
Crazy Band & Sykora Her-
nády Katalin koncertje.

Az új Duna-híd építése lassan befejeződik,
az elkerülő útról nincs konkrét elképzelés

Sokszor elhangzott már, hogy ha a kormányban, a minisztériumokban több magyar nem-
zetiségű tisztségviselő lenne, akkor jobban képviselnék az érdekeinket, jobban fejlődnének 
a magyarlakta régiók. Ez nem biztos. Érsek Árpád közlekedési miniszter ténykedése sajnos 
azt bizonyítja, hogy ez csak puszta ábránd és illúzió. Sólymos miniszter úr is mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy a komáromi félresikerült környezetvédelmi beruházások nehogy 
felszínre kerüljenek. Komárom a felvidéki magyarság egyik utolsó bástyájaként minden kor-
mányzási időszakban mostohagyerek volt. És a jelek szerint az is marad… Sőt, megfelelő 
infrastruktúra nélkül még áldatlanabb időszak köszönthet rá. A mai napig nem tudni, hogy 
ki vétózta meg az új gyorsforgalmi-, kerülő út építését, illetve a Vág-híd javítását. Minderről 
az elmúlt napokban Keszegh Béla polgármester beszélt egy, az Új Szó-nak adott interjúban.
Keszegh Béla, Komárom pol-
gármestere hirtelenjében elha-
tárolódott Érsek Árpád (Híd) 
közlekedési miniszter azon ál-
lításától, mely szerint a komá-
romi elkerülő út projektje egy 
évig állt különösebb indoklás 
nélkül az önkormányzatnál.
* A közlekedési miniszter 
azt állítja, hogy Komárom 
és Nyitra között nem olyan 
sűrű a forgalom, hogy indo-
kolt lenne a gyorsforgalmi 
út megépítése. Egyetért ezzel 
a véleménnyel? – Elsősorban 
azt javasolnám a miniszter úr-
nak, hogy a nap forgalmasabb 
részén jöjjön el, és próbálja 
ki. Ám arra kérném, hogy ne 
szirénázó miniszteri BMW-
vel. A város összeköttetése a 
gyorsforgalmi úttal, szükséges 
és emiatt fogadtak el közös ha-
tározatot a járás településeinek 
polgármesterei közösen Otokar 
Klein érsekújvári polgármes-
terrel és Milan Belica nyitrai 
megyefőnökkel.
* Nem segítene, ha a jelenlegi 
utat kiszélesítenék, s minősé-
gi elsőrendű utat építenének 
meg a szakaszon? – Két szem-
pontot érdemes hangsúlyozni. 
Az egyik az egyre nagyobb 
teherforgalom, másrészt ez a 
szakasz az észak-déli folyosó 
része lehetne, ami gazdasági 
előnyökkel jár. Abban bízunk, 
hogy ezt egy magyar minisz-
ternek nem kell bizonygatni, de 
sajnos a komáromi régió most 
is sokadrangúként van kezelve. 
Azt gondolom, hogy magáért 
beszél, mikor már Milan Beli-
ca is azzal érvel, milyen óriási 
aránytalanságok vannak a fej-
lesztések terén, és ez a régió to-
vábbra sem kap elég figyelmet.
* Milyen megoldást lát a je-
lenlegi közlekedési helyzet 
megoldására? – Jó lenne, ha 
ezen a téren az arányosság és 
a szakmaiság érvényesülne, 
ami sajnos az elmúlt évekre 

nem volt jellemző. És ez nem-
csak az R8-ast érinti, hanem 
több olyan tevékenységet, amit 
közvetve a közlekedési tárca 
felügyel. Említeném a kikötő 
kezelését, a vasút fejlesztését, 
vagy az útkezelő vállalatot, 
amely teljesen elhanyagolta a 
város egyetlen északi bejáratát, 
a Vág-hidat, most pedig olyan 
korlátozások vannak érvény-
ben, amelyek az egész régiót 
befolyásolják. Egy évig tart 
majd alátámasztani a hidat, és 
bizonytalan ígéretekhez kötő-
dik a felújítás. Ha már gyors-
forgalmi utat nem építenek 
délen, legalább a meglévő sza-
kaszokról gondoskodjanak.
* Érsek szerint az R8-as elhú-
zásáról Komáromig nem volt 
korábban szó. – Akkor érde-
mes lenne rákeresni az interne-
ten, hogy Bastrnák Tibor ezzel 
kapcsolatosan mit nyilatkozott. 
Egy történelmi lehetőségnek 
nevezte. De ez az ígéret mos-
tanra elszállt, most már csak az 
elkerülő útról van szó. Itt is erő-
sen kérdéses a szakmaiság, a 

híd lassan kész lesz, az elkerülő 
út pedig teljesen bizonytalan.
* A miniszter szerint a városi 
önkormányzaton egy évig ott 
állt a komáromi elkerülő út 
projektje, különösebb indoklás 
nélkül. Miért? A tárca vezetője 
azt nehezményezte, hogy erre 
a hátráltatásra senki sem pa-
naszkodott… – A miniszter urat 
ebben pontosítanom kell. Az új 
területrendezési terv elfogadása 
húzódott, de a korábbi változat-
ban is szerepelt a nyomvonal, így 
semmi ok nem volt a várakozás-
ra. Ugyanakkor megjegyezném, 
hogy az elkerülő út környezetvé-
delmi engedélyezésén (EIA) hó-
napokig ült a környezetvédelmi 
minisztérium, a város levélben 
sürgette a folyamatot. Közel egy 
év után, mikor már a zárójelen-
tést kellett volna csak kiadni, 
megszüntették az egész folyama-
tot, majd a járási szervnek adták 
át, ahol újra nekifutnak. Így va-
lóban bizonytalan az elkerülő út 
megépülése, és újra maradnak a 
választás előtti ígéretek.

( Az Új Szó alapján)
Keszegh Béla nyilatkozatával kapcsolatosan megállapíthat-
juk, hogy Komárom polgármestere végre rádöbbent arra, 
hogy hatalmas megpróbáltatások várnak városára az új híd 
átadásával. Kétségünk csak azért van, mert a képviselő-tes-
tület a mai napig nem számol az elkerülő út józanul kidol-
gozott tervével, az továbbra is Gadóc mellett és a Holt-Vág 
fölött vezetne, néhány évtizedre megzavarva a Singellőben 
lakók éjszakai nyugalmát. Van más megoldás is, Keszegfal-
va és Gadóc között átszelve a Vág-Dunát, a teherforgalmat 
eltérítve Komáromtól. Egyesek szerint viszont még mindig 
„látványosabb” lenne egy felüljáró, azaz az általunk légvár-
nak titulált megoldás. Ne feledjük, a felüljárón kívül a Vág-
Dunán és a Nyitrán is kellene egy-egy híd, azaz három, nem 
szólva arról a több, mint 20 felvízi csatornahídról, amely 
fölött a bekötő út vezetne. Szlovákiának egyre sincs pénze, 
még az R8-ra való csatlakoztatásra sem.

A bérgyilkosságok „ügyintézésével” vádoltak
névsora újabb két gyanúsítottal bővült

A rendszerváltozást követően 
dr. Haris József polgármester 
volt az, aki újra felvetette a ter-
málfürdő kiépítéséről az elkép-
zelést, és valóságos csodaként, 
az illetékes szervek beleegyez-
tek, hogy a termál-eret újra 

megnyissák. Maga a víz egy 
1504 méter mély termál-kúton 
jut 62 o C-os hőmérséklettel a 
felszínre és a laboratóriumi 
elemzések bebizonyították, 
hogy kiváló a különböző ideg-
rendszeri-, mozgásszervi- és 
bőrbetegségek kezelésére. A 
tervezők előrelátását dicséri, 
hogy a naszvadi fürdő egy-
szerre gyógy- és élményfürdő 
is, minden korosztályra gon-
dolva.
A geotermikus vízzel feltöl-
tött medencékben az ajánlott 
tartózkodási idő húsz perc. A 
leglangyosabb víz kedvelőit 
a strandmedence várja, mély-
sége 1,1 méter, 28-30 Celsius 
fokos a vize és a nyári sze-
zonban üzemel. A gyerekme-
dence mélysége 0,35 méter, 
vize 30-32 fokos és szintén 
csak a nyári szezon alatt le-
het benne pancsolni. Az él-
ménymedence mélysége 1,1 
méter, geotermikus vize 36-
38o Celsius. A medence egész 
évben üzemel, csakúgy, mint 
a szintén geotermikus vízzel 
feltöltött, 39 Celsius fokos ülő-
medence és az 1,2 méter mély-
ségű, 18 Celsius fokos vízzel 
feltöltött merülőmedence, 
amely felüdülést nyújt a forró 

geotermikus vízből kijövet. A 
fürdő területén játszótér, zöld 
terület, étterem és strandbüfék 
is várják a látogatókat. 
Nem titok, ha eláruljuk, hogy 
a fürdő kiépítését a naszvadi 
községi hivatal vállalta fel, és 

éveken át foly-
tak a munkála-
tok.
Múlt héten pén-
teken, ünne-
pélyes keretek 
között került 
sor. Elsőként 
Vrábel Kriszti-
án, a Thermál 
Naszvad igaz-
gatója üdvözöl-
te a megnyi-
tóra érkezőket 
a nyitrai régió 

legújabb üdülési központjában. 
Molnár Zoltán, Naszvad kö-
zség polgármestere fontos és 
jelentős alkalomnak nevezte a 
termálfürdő megnyitását. Meg-
köszönte a falu korábbi polgár-
mesterének, Haris Józsefnek, 
hogy kitartott a fürdő megépí-
tésének tervei mellett, és kép-
viselőinek, hogy támogatták 
azt a döntést, amelynek alapján 

Naszvadon 2008-ban termálfu-
rat létesülhetett. Elmondta, a 
naszvadi termálfürdő a község 
történelmének önerőből meg-
valósult legnagyobb beruházá-
sa, közel négymillió euró érté-
kű. Szép gesztusként, a fürdő 
történetének főbb eseményeit 
dr. Haris József, nyugalmazott 

polgármester ismertetve el-
mondta, több, mint ötvenéves 
álom valósult meg a fürdő 
megnyitásával, s azt történel-
mi eseménynek nevezte a falu 
életében, majd röviden vissza-
tekintett a Komáromi járásban 
fekvő nagyközség első termál-
kútjának történetére, amely 
a huszadik század hatvanas 
éveibe nyúlik vissza. Csenger 
Tibor, Nyitra megye alelnö-
ke is köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit és gratulált a léte-
sítmény megnyitásához. Hoz-
zátette, a nyitrai régió déli ré-
sze rendkívül jó adottságokkal 
rendelkezik, ezt használta ki 
hozzáértő módon Naszvad kö-
zség is. A község volt és jelen-
legi vezetősége Nyitra megye 
képviseletével közösen vágták 
át az átadást jelentő szalagot. 
A hivatalos megnyitót a duna-
szerdahelyi Impressa Dance 
Group táncosai tették színessé. 
Az úszómedencébe elsőnek a 
Győri Vízisport Egyesület kis 
szinkronúszói csobbanhattak 
bele egy bemutató erejéig. A 
gyerekeket Bernáth Tamás, 
színművész bohócnak öltözve 
szórakoztatta színes lufifigurák 

készítésével. A fürdő területén 
minden felirat kétnyelvű – ma-
gyar és szlovák nyelven is szól-
nak a látogatókhoz. A naszvadi 
termálfürdő egész évben nyitva 
tart, mindennap 9.30-tól este 
20-ig várja a fürdőzőket.

Holop Ferenc fotoművész
felvételei

Légvárépítésből jelesre vizsgáztunk

A rendőrség újabb büntetőeljárást indított Alena 
Zs., Tomáš Sz. és A. Zoltán. ellen. Mint ismere-
tes. M. Miroslavval együtt Ján Kuciak újságíró 
és jegyese meggyilkolása ügyében folyik a vizsgá-
lat. Most további bérgyilkosság előkészítésével is 
gyanúsítják őket, s az ügyben két új személyt is 
letartóztattak, Adam H-t és Dávid Sz-t, akiknél 
illegálisan tartott fegyvereket is találtak. Mind az 
öt személyt illegális fegyverkezéssel és fegyverke-
reskedelemmel gyanúsítják. Feltételezhetően ők 
voltak azok, akik Daniel Lipšic ügyvéd és politi-
kus-  a Kuciak ügyben a meggyilkolt oknyomozó 
újságíró és jegyese ügyében a család jogvédel-
mét látja el –, Maroš Žilinka és Peter Šufliars-

ký ügyészek meggyilkolásának előkészítésében 
lettek gyanúsítottak. A két új névvel kiegészített 
„csapatban” Huszlicska Adam és Szőke Dávid 
lehetett az, akiknek a fegyverek beszerzése lett 
volna a feladata. az eladó a nagycétényi (Veľký 
Cetín – Nyitrai járás) Szőke Dávid volt. Tőle vá-
sárolhatott két gépfegyvert hangtompítóval a ko-
máromi joggyakornok, Huszlicska Adam, majd 
ő adta azokat tovább Andruskó Zoltánnak, aki 
már a közvetlen elkövetőkkel állt kapcsolatban. 
Az áruk 2500 euró volt, a másodikat pedig azt 
követően kérte Andruskó, hogy az első akadozott. 
A nyomozók feltételezik, hogy Kočner és társai 
tartották szükségesnek az ügyvéd és ügyészek 

likvidálását, mert ők egyre mélyebbre „nyúltak” 
az ügyében folyó nyomozás során. Peter Šufliar-
sky neve Mikuláš Černák peréből ismerhető, aki 
a bíróságon államügyészként tevékenykedett. 
Maroš Žilinka a Kočner -ügyet vizsgálja felül és 
vádemelést készít elő a vállalkozónak a Techno-
pol ügyben betöltött szerepe miatt.
Értesülésünk szerint a NAKA (Nemzeti Nyomo-
zóiroda) tovább folytatja a nyomozást Basternák 
László  – a korábbi ógyallai polgármester, az 
MKP megyei és járási elnöke – meggyilkolásának 
ügyében, és a jövőre tíz éves bérgyilkosság megbí-
zóinak felkutatásában is sikerült a nyomozóknak 
előbbrelépniük.



Októberben indul a
XX. Őszirózsa

magyarnóta-énekesek országos versenye
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok 
Nagykürtösi Területi Választmánya 2019. október 12-13-án 
rendezi meg a XX. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek or-
szágos versenyét. A versenyzők minősítési besorolást (arany, 
ezüst, bronz) kapnak.
A nótaénekesek versenyébe 2019. szeptember 1-jéig azok je-
lentkezését várják, akik betöltötték 16. életévüket, felső korhatár 
nincs. A versenybe 2 magyar nótával – hallgató, csárdás – lehet 
jelentkezni írásban, név, elérhetőség (pontos lakcím, e-mail, tele-
fonszám), valamint a nóták címének és hang-
nemének feltüntetésével, a Csemadok Nagy-
kürtösi Területi Választmányánál:
Oblastný výbor Csemadoku,
991 28 Vinica, Nekyjská 397/27.
e-mail: csemadokntv@gmail.com
A borítékra írják rá: „ŐSZIRÓZSA” .
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást kérhet-
nek a Csemadok NTV telefonszámán: 0907 
85 62 96, vagy 0907 84 22 67.
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Bugár csak bujkál, vagy ez már a Hídexit?
A nyári szabadegyetemek, táborok, 
fesztiválok idejét éljük. Sorra követik 
egymást, épphogy befejeződött a Mart-
Feszt, máris elkezdődött a Gombaszögi 
Nyári Tábor, ezt követően pedig minden-
ki átköltözött az erdélyi Tusnádfürdőre, 

a Bálványosi Nyári Szabadegyetemre 
és Diáktáborba. Ezeken a nyári sza-
badegyetemeken mindenhol jelen van 
a magyar nemzetpolitika is, nem csak 
témákban – az anyaország és a határon 
túli magyarság jelentős személyiségei is 

ott vannak a különböző külhoni helyszí-
neken. Nem véletlen, hogy ezekből sorra 
kimarad Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, 
hiszen egyre erősödő liberalizmusával 
élesen szemben állnak a magyar nemzet-
politika eredményei és értékei.

Mit csinálna ott, vagy inkább 
ki kíváncsi rá ott? Nem csoda 
tehát, hogy Bugár nincs ott 
Tusványoson, tarthat talán a 
medvéktől is, pedig tárt man-
csokkal hívták őt a macik! A 
Gombaszögi Nyári Táborba 
viszont tényleg meghívták őt 
a szervezők egy kerekasztal-
beszélgetésre, de jelezte, hogy 
számára nem megfelelő az idő-
pont, rendezzék meg a tábort 
esetleg máskor, talán télen, 
akkor is lehet sátorozni, csak 
akarni kell! Hozzátette a tőle 
megszokott nagyképűséggel, 
hogyha megfelelő is lenne a 
szervezők által kitűzött idő-
pont, akkor sem biztos, hogy 
részt venne rajta! Vajon miért? 
Talán ezzel akarta viszonozni a 
Pátria Rádiónak a szolidaritá-
sát? Vagy csak egyszerűen buj-
kál a nyilvánosság és a kényel-
metlen kérdések elől? Mert 

valószínűleg kénytelen lenne 
szembesülni azzal a kérdéssel, 
hogy mit gondol a felvidéki 
magyar összefogásról, a négy 
magyar párt közös indulásáról. 
És ha gondol is valamit, azt 
hogyan kívánja megva-
lósítani, miután az általa 
felkínált saját listájukon 
való indulást a másik há-
rom magyar párt közül 
kettő egyértelműen eluta-
sította. Biztos nem óhajt 
elhamarkodott nyilat-
kozatokat tenni a témá-
ban, hiszen még várhat 
egy visszautasíthatatlan 
ajánlatra is valamelyik 
szlovák liberális párt részéről. 
Hiszen szerinte a szlovákiai 
„magyar kisebbség mintha 
már nem fektetne akkora hang-
súlyt a kisebbségi jogokra, ha-
nem mintha tényleg kezdené 
az egész társadalom részének 

tekinteni magát, és kevésbé 
szavaznak már etnikai elv sze-
rint” – nyilatkozta a Pravda 
online tévés műsorában. Nem 
ígér semmit tehát, nem köte-
lezi el magát! Minden esetre 

a felvidéki 
m a g y a r o k 
már némi 
következte-
tést vonhat-
nak le abból, 
hogy a gom-
baszögi ke-
rekasztalhoz 
hívott négy 
pár tveze tő 
közül csak 

kettő – Menyhárt József és 
Simon Zsolt – érezte köteles-
ségének részt venni a magyar 
pártok összefogását érintő be-
szélgetésen! Állítólag az idei 
martosi fesztiválon se látta 
senki Bugár Bélát! Régebben 

a felvidéki magyar politikusok 
előszeretettel és bátran járták 
a fesztiválokat, falunapokat 
egyéb népünnepélyeket, hogy 
elbeszélgessenek az emberek-
kel, megismerjék gondjaikat, 
vágyaikat, politikai elképze-
léseikre is kíváncsiak voltak! 
Ma már Bugár valószínűleg 
nem mer megjelenni olyan 
tömegrendezvényen, amelyen 
nem csak a pártszimpatizánsai 
vesznek részt. Vagy csak álru-
hában bujkálva, motoros bőr-
szerkóban, bukósisakban, jár-
gányát tolva akarja kifürkészni 
a népakaratot. Valaki viszont 
látta Bugárt a soproni VOLT 
fesztiválon! Menne ő a LESZ 
fesztiválra is, de olyan nincs! A 
kérdés csupán az marad, hogy 
a vegyespártból csak az elnök-
nek kell bujkálnia, vagy ez már 
a felvidéki Hídexit előjele?
  Száraz Dénes – Ma7

Komárom szőnyi városrészében, Pannonia provincia meghódításával egyidőben, a terület jó stratégiai helyzetét 
kihasználva, a rómaiak az illír eredetű, kelta vazallus törzstől kisajátított területen katonai tábort és városokat 
építettek, amelyet Brigetiónak neveztek el. A név a kelta „brig” vár, erőd szóból ered, amely arra utal, hogy vala-
hol a környéken már volt egy kelta erődítmény. Ennek a nyomait sajnos egyelőre nem találtuk meg, elképzelhető, 
hogy a római kori építkezések megsemmisítették. A rómaiak célja a Dunán való átkelés védelmének biztosítása, 
valamint a Vág folyó partján lakó germán származású kvádok ellenőrzése volt. Ennek érdekében a Kr. u. I. szá-
zad folyamán a Duna birodalmi (déli) partján felépítették az első katonai tábort, amelynek fa-föld-konstrukciójú 
védművei között egy segédcsapat állomásozott. Ezt váltotta fel a Kr.u. 100 körül Brigetioba helyezett Legio I 
Adiutrix kettős árokkal körülvett, kőből épített tábora. A leletmentésről – mint a múlt héten megtartott nyílt nap 
– Számadó Emese régész, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója számolt be.
A Dél-Komárom – Szőny, vá-
rosrész Stadion úti régészeti 
feltárásának újabb eredmé-
nyeit mutatták be a Klapka 
György Múzeum régészei. Az 
északi táborkapu megtekinté-
se volt a cél. Sietteti az idő a 
szakembereket a feltárásokkal, 
mert 2021-re el kell készülnie 
annak a héthektáros régészeti 
parknak, melyet történelmi ját-
szótérrel bővítenek ki, s amit 
Komárom városa egy GINOP 
pályázat keretén belül 
épít. A munkálatokat egy 
hónapja kezdték, de jól 
haladnak. A tárlatvezetést 
dr. Bartus Dávid ásatás-
vezető régész, tanszékve-
zető egyetemi docens, az 
ELTE BTK dékánhelyet-
tese tartotta azon a hely-
színen, ahol a katonai tá-
bor északi kapuját sikerült 
feltárni.
Pannóniát elsősorban 
közlekedési útvonalai és 
a Duna nyújtotta védel-
mi lehetőség miatt hódították 
meg a rómaiak Kr. u. az I. szá-
zadban, s a II. századi germán 
háborúk után élte fénykorát, 
amikor területén jelentős kato-
nai erő állomásozott. A limes 
(birodalom határa) kiépülé-
sével katonai táborok, s mel-
lettük városok alakultak ki a 
Duna vonalán, mint Vindobona 
(Bécs), Aquincum (Óbuda) és 
Carnuntum (Petronell/Bad De-
utsch Altenburg), valamint Bri-

getio (Szőny). Ezek a városok 
voltak a Pannónia tartomány-
ban állomásoztatott négy légió 
állomáshelyei.
Dr. Bartus Dávidtól megtud-
tuk, hogy az egész Római Bi-
rodalom területén 30 ilyen lé-
gió volt, s ezeknek 30 helyen 
kőből épített táborhelyük volt, 
így alakult ki a légiósok tábo-
ra. A brigetiói is hármas tago-
zódású volt: légiótábor, majd 
a mellette fekvő katonaváros 

és a polgárváros alkottak egy 
egységet. Brigetio fennállásá-
nak ideje alatt közel 80-90 000 
katona fordulhatott meg itt. 
Brigetio még arról is neveze-
tes volt, hogy itt halt meg 375. 
november 17-én Valentinianus 
császár, aki az akkor már ha-
nyatló birodalmat szerette vol-
na katonailag megerősíteni.
Az újkori feltárások Brigetió-
ban 1992-ben kezdődtek prof. 
Borhy László régész, akadémi-

kus, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem rektora és Szám-
adó Emese régész vezetésével. 
2015-ig a szőnyi Vásártéren, a 
brigetiói polgárváros területén 
folytak a munkálatok, ahonnan 
a mára világhírűvé vált falfest-
mények is előkerültek. Ezek je-
lenleg a múzeum főépületében 
láthatók.
A 2014. évi régészeti kutatá-
sok újabb sikere volt, amikor 
a földmunkák során egy 1000 
négyzetméter alapterületű ró-
mai fürdőt találtak. Ezzel egy-
idejűleg a légiótábor területén 
is megkezdődtek a feltárások, 
ahol a Lechner Tudásközpont 
és a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával már harmadik 
éve kutatják azt a késő római 
apszisos épületet (apszis = 
félkör alakú fülke), amelyben 
nagy valószínűséggel a császár 
meghalt.
Nemrég a tábor északi főkapu-
ját sikerült megtalálni, ami a 
legdíszesebb kapunak számí-
tott, s amelyen keresztül a fon-
tos vendégeket, például a csá-
szárt is fogadták. A többi kapu 
nagy forgalmat bonyolított le, 
de nem volt ilyen díszes. Egy 
300 négyzetméternyi terület 
került feltárásra a reprezentatív 
főkapu és környékének terüle-
téből.

-kt-

Újabb leleteket tártak fel a Brigetio-táborban

A bátrak maradtak és jól érezték magukat…
I. Gútai Dinnyefesztivál

Csak ötlet kell és egy lelkes szervező és Gúta kulturális 
életének új színfoltja és hagyománya lehet a dinnye-
fesztivál. Szombaton ugyan szomorkásan indult a nap, 
néhány csepp eső is lehullott, de lassan benépesült a 
városi szabadidőpark. Volt, aki kerékpáron csak éppen 
megállt (estig maradt…), volt, akit táncra hívott a Šu-
rianka együttes, tapsot kaptak az akrobatikus táncos-
lányok, az Accent együttes és Emmer Péter műsora. 
Mindvégig jó hangulatot biztosított Balla Igor konfe-
ranszié, de Kolocsics István, az egyszemélyes szervező 
is elégedett lehetett. Sajnos a zápor miatt éjfélkor félbe 
kellett szakítani a mulatságot. 

Marosi Tivadar felvételei

Szombaton sürgősségi beavat-
kozást kértek a gyorsmentő-
szolgálattól Lakszakállasra, 
ahol egy 45 éves férfi mint-
egy négy méteres magasság-
ról, munkaállványról zuhant 
a mélybe. A mentőszolgálat 
dolgozói stabilizálták a sérült 
állapotát, majd helikopteres 
szállítást kértek. Az Air Tran-
sport Europe légi mentőszolgá-

lat Nyitráról indított egy gépet, 
amely a község labdarúgó-pá-
lyájára szállt le. A gyorsmentő-
szolgálat a sebesült állapotának 
stabilizálása után a helikopter-
hez szállította, amely az érsek-
újvári kórház idegsebészetére 
vitte. Mint megállapították, 
fej- és gerincsérüléseket szen-
vedetett. Állapota súlyos, de 
nem életveszélyes.

Négyméteres
zuhanást élt túl

Komolyan gondolták
Alig egy hónappal később, amikor Viniczai Tibor, az Európa 
Hotelt megvásároló Európa Group befektetői csoport egyik 
tulajdonosa, valamint Tučný József belsőépítész tartott sajtó-
tájékoztatót az épület hasznosításáról, örömmel tapasztalhat-
tuk, hogy az évek óta kihasználatlanul álló, valamikori nagy-
hírű szállóban megkezdődtek az átépítési munkák.
A tulajdonosok ütemterve sze-
rint akár egy éven belül meg is 
valósulhat az épület átadása a 
nagyközönségnek. Az Európa 
-szállóban két étterem, ren-
dezvényterem, 10-15 (később 
55) szoba, továbbá nemzetközi 
versenyekre is alkalmas Kár-
pát-medence központú póker-
központ, illetve egy nívós élő 
kaszinó lesz. A rendezvényte-
remben szalagavatók, esküvők 
és egyéb események is lehet-

nek. Az egész épületben az „in-
dustrial chic” belsőépítészeti 
irány dominál majd, art deco 
elemekkel, melyekkel a tulaj-
donosok a helyieknek szeretné-
nek kedveskedni. A hotel alag-
sorában 20 férőhelyes parkoló 
kerül kialakításra, valamint az 
épület előtti parkolóhelyek 
megvételét, vagy azok hosszú 
távú bérbevételét is tervezik. 
Az átadás után 150-200 sze-
mélyt alkalmaznak majd.
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35. GÚTAI VÁSÁR ÉS BÚCSÚ
a programok augusztus 15 –én kezdődnek és augusztus 18-ig tartanak

Augusztus 15. – csütörtök
08.00 – 12.00 Kézilabdacsapatok kötelező bejelentkezése a sportcsarnokban * 13.30 A „Kolá-
rovo CUP 2019” kézilabdatorna ünnepélyes megnyitója * 14.00 – 19.00 Kézilabda-mérkőzések 
sorsolás szerint 

Augusztus 16. – péntek
Kézilabdapályák: (a Sportcsarnok előtti tér)
08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint
21.00 – 24.00 Disco 
II. Rákóczi Ferenc A. I. udvara: VÁSÁRI RENDEZVÉNYSZÍNPAD ÉS BOROK TERE
szervező: Gúta Város
17.00 – 18.30 zenés szórakoztató műsor – hazai és vendégművészek
20.00 KÖKÉNY ATTILA a népszerű énekes fellépése
21.15 KASZA TIBOR élő koncert
23.00 – 03.00 LM RETRO BAND (SK)
– koncert és utcabál – utcabál, 4 tagú élő zenekarral
Napijegy: 2,- € * 3 napos bérletjegy: 3,-€ * 15 éves korig díjtalan!
Hotel Leonor- udvar – Garden Wine Fest 2019
Főszervezők: Erik Langer, Gabriel Soóki
17:00 Kapunyitás * 17.30 A Garden Wine Fest 2019 hivatalos megnyitója * 18:00 Bor- és Prosec-
co bár, Streetfood truck„”Ponk Utca„ megnyitó * 19.00 Bor, Prosecco és pálinka kóstolók * 20:00 
DJ SZOMI-Disco * 22:00 Sipos Dávid sax show * 24:00 Sztárvendég: DJ SCHUBERT /Magyar-
ország/ Retro Disco show * 2:00-05:00 Buli reggelig DJ SZOMI * Belépő: 5,- €
Hajómalom Fesztivál – Vízimalom térsége:
17.00 Turisztikai Konferencia * 21.00 Gorlo Volka – élő koncert * 23.30 Ladánybene 27 – élő 
koncert * 01.00 DISO
Belépő: 5,- € (egész napra)/15 éves korig ingyenes

Augusztus 17. – szombat
Kézilabdapályák:
08.30 – 20.00 Kézilabda-mérkőzések sorsolás szerint 
Sportcsarnok előtti tér: 
21.00 – 02.00 Disco 
Gőgh Kálmán Stadion:
13.30 Serdülők: bajnoki mérkőzés (4. liga) * 17.00 Felnőttek: bajnoki mérkőzés (4. liga) 
VMK melletti zöld terület:
10.00 – 18.00 Ugrálóvár, légvár a Szeretlek Gúta Polgári Társulás jóvoltából – INGYENES!
Templom tér – a városi hivatal előtti parkoló:
08.00 – 15.00 Veterán járművek – OLD TIMER CLUB NITRA – bemutató, kiállítás, kiértékelés
Templom tér – a városi hivatal előtti parkoló:
17.00 STUNT – motoros bemutató 
Templom tér – a városi hivatal előtti füves részen:
16.00 Gútai kutyakiképző iskola – Kutyabemutató/különböző fajtájú és méretű kutyák 
engedelmességi és szocializációs gyakorlatainak bemutatása, 
 amit látványos őrző – védő feladatok végrehajtása követ, majd 
a közönségnek is lehetősége nyílik mindezt kipróbálni
Templom tér – a VMK előtt:
18.00 Tombolahúzás
II. Rákóczi Ferenc A.I. udvara: VÁSÁRI RENDEZVÉNYSZÍNPAD ÉS BOROK TERE
szervező: Gúta Város
15.30  Élő tér- és szalonzene GUT BAND és fiatal tehetségek
17.00 „Cintányéros cudar világ”- Csikó Teodóra ás Takács Zoltán bordalok, operett és musical a 
Győri Nemzeti Színház művészeivel
20.00 MADUAR & IVANNA BAGOVÁ popzenei koncert
21.00 TNT nagykoncert
DOBRÁDY ÁKOS zenekara élő koncert
23.00 – 03.00 LXear zenekar (HU) – koncert és utcabál utcabál, 6 tagú élő zenekarral
Napijegy: 2,- € * 3 napos bérletjegy: 3,-€ * 5 éves korig díjtalan!
Garden Wine Fest 2019 – Hotel Leonor- udvar
Főszervezők: Erik Langer, Gabriel Soóki
14:00 Kapunyitás * 15:00 Gyerekprogram – elektromos autók bemutatója * 16:00 Bor, Prosecco 
és pálinka kóstolók * 20:00 DJ BENES – Video Disco show * 22:00 Yanko Sipos Conga show 
* 24:00 Sztárvendég: DJ NIGEL STATELY/Magyarország/ Disco show * 02:00 – 05:00 Buli 
reggelig DJ BENES
Belépő: 5,- €
Hajómalom Fesztivál – Vízimalom térsége:
11.00 Fogathajtó verseny * 21.00 For you acapella – élő koncert * 23.30 Parno Graszt – élő kon-
cert * 01.00 DISO
Belépő: 5,- € (egész napra)/15 éves korig ingyenes

Augusztus 18. – vasárnap
Római katolikus templom:
08.00 Szentmise magyar nyelven
09.30 Szentmise szlovák nyelven
11.00 Ünnepi szentmise magyar nyelven

Református Lelkészi Hivatal – Gúta, Református imaterem, Októberi tér 15
11.00 Református ünnepi istentisztelet
Evangélikus Egyházi Hivatal, Mostová 26:
14.00 – Evangélikus ünnepi istentisztelet
Sportcsarnok:
08.30 – 14.00 Döntő mérkőzések, kiértékelés
Gőgh Kálmán Stadion:
10.00 Idősebb diákok: bajnoki mérkőzés (3. liga) * 12.00 Fiatalabb diákok: bajnoki mérkőzés (3. 
liga) 
II. Rákóczi Ferenc A. I. udvara: VÁSÁRI RENDEZVÉNYSZÍNPAD ÉS BOROK TERE
Családi délután:
15.00 Gyermekjátékok, műsorok – szervező: Szeretlek Gúta P.T.
16.00 APACUKA zenekar – gyermekkoncert élő koncert – szervező: Szeretlek Gúta p.t.
18.00 LAST BLUES BAND élő koncert
20.00 VARGA MIKLÓS és a BAND nagykoncert élő koncert
Napijegy: 2,- € * 3 napos bérletjegy: 3,-€ * 15 éves korig díjtalan!
Szent Rozália park:
17.00 Szent István-napi koszorúzási ünnepség

A vásár ideje alatt városnéző kisvonat közlekedik,
indulás a városi hivatal információs sátrától.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!

Az irodisták a rendszerváltás után sem változtak…?

Úgy vizsgálták ki az ügyet,
hogy ne kelljen semmit se csinálni
Mi, az idősebb generáció tagjai még mindig emlékezünk arra, hogy a rendszerváltás előtt félve 
nyitottunk be egy-egy hivatalos helyiség ajtaján, ha üggyel-bajjal küszködve segítséget kér-
tünk problémánk megoldására. Akkoriban köztudott volt, hogy az irodák nem a „nép” szol-
gálatában állnak, hanem a hataloméban. Azt hinnénk, három évtizeddel a rendszerváltás után 
más a helyzet, s végre egyesek megértenék, hogy irodáik székében ülve nem őket nekünk, kis 
embereknek szolgálnunk, hanem nekik kell minket. Hát tévedtünk…
Alig egy hónappal ezelőtt írtuk 
meg a gadóci tanítólakások tu-
lajdonosainak Canossa-járását, 
de ismételten leírjuk a történ-
teket.
A rendszerváltás után az állami 
lakásokat is felkínálták bérlő-
iknek megvételre. Így került 
sor arra, hogy a már évtizedek 
óta ott lakó, s napjainkban már 
nyugdíjas tanárok saját tulaj-
donukba vehették a nagy dunai 
árvíz után felépült (tipizált) 
négylakásos házakat. Idővel 
bezárták a nagyhírű, több mint 
száz éves iskola kapuit és éve-
kig gazdátlanul, elhanyagoltan 
(Nyitra megye tulajdonában 
volt) tespedt, a szomszédban 
lakó tanárok (akik még emlé-
keztek az iskola fénykorára) 
szemeláttára. Azután a megye 
pályázatának következtében 
eladásra került az iskola te-
rülete, s ekkor kiderült, hogy 
fontos vezetékek rejtőznek a 
föld alatt, többségében olya-
nok, amelyek a terület beépí-
tésének akadályát jelentik. Az 
új tulajdonos pedig – teljes 
joggal – kérte (többek között a 
szennyvezeték) azok megszün-
tetését. Az új, nagynyomású 
vezetékek kiépítését viszont a 
KOMVaK a lakások tulajdono-
saival kívánja megfizettetni.

Ehhez kérték szerkesztőségünk 
segítségét a kisnyugdíjas taná-
rok. Kérésünkre az MKP Nyit-
ra megyei frakciója felvállalta 
az ügy rendezését, hiszen a 
pedagóguslakások tulajdonosai 
önhibájukon kívül, a megyei 
eladás miatt kerültek bajba. 
Ígéretet kaptunk, hogy szep-
temberi első frakcióülésükön 
foglalkoznak az esettel.
Július 19-én viszont kellemet-
len meglepetésként érkezett a 
megyei hivataltól egy hivatalos 
levél (Juraj Duchovič mérnök, 
osztályvezető aláírásával). Eb-
ben azt közölték, hogy a lakás-
tulajdonosok nem jogosultak 
az új szennyvízvezeték lefek-
tetése és bekötése anyagi kár-
pótlására, mert a lakások eladá-
sakor a korábbi bérlők, illetve 
új tulajdonosok a vásárláskor 
tudták, hogy milyen rizikóval 
kell számolniuk.
A probléma csak az, hogy a vá-
sárláskor az iskola még zavar-
talanul működött, és senki sem 
sejthette, hogy egyszer eladás-
ra kerül és ezért megszüntetik 
a korábbi szennyvízvezetéket.
Hogy valójában miről is van 
szó? Vegyük például azt, hogy 
egy utcában valaki telket vá-
sárol, s kiderül, hogy az alatt 
magasfeszültségű kábel van, 

olyan, amely megakadályozza, 
hogy a tulajdonos házépítésbe 
fogjon. Ilyenkor bejelenti az 
elektromos műveknél a prob-
lémát, s a cég saját költségén 
elvégzi a régi vezeték új hely-
re történő áthelyezését. Tehát 
a szomszédban lakók számára 
úgy biztosítja az áramellátást, 
hogy közben a vásárolt telken 
is elkezdődhessen az építkezés. 
Komáromban más a helyzet. 
Meg kell szüntetni a probléma-
mentesen üzemelő szennyvíz-
vezetéket, az új vezetéket pedig 
fizesség meg a lakástulajdono-
sok. A megyei hivatal – elvégre 
egy felsőbb szerv – gondos és 
körültekintő, esetleg helyszíni 
vizsgálat nélkül lesöpri a lakók 
panaszát az asztalról, s legfon-
tosabb feladatának azt tartja, 
hogy az érintettekkel közölje, 
hol és mikor, ilyen szám alatt 
volt meghirdetve a versenytár-
gyalás az iskola területére. Kit 
érdekel?
A problémák az eladás után ke-
rültek napvilágra, s ilyenkor – 
már ha a hivatal az átlagpolgár 
érdekét védi – illik, hogy az el-
adásért kapott pénzből egyfajta 
kárpótlásként, kiépítteti az új 
vezetéket.
Már ha valóban az állampolgá-
rok érdekeit védi… –ml–

Alkalmi tolvaj lett a vendég
Barátja szüleinél volt látogatóban a 17 éves fiatalember Komáromban, amikor a házigazdák távol-
létében „körbenézett”, aminek meg is lett az eredménye. Az egyik polcon talált egy kis dobozt, 
amelyben 1,3 millió forint (átszámítva 4 100 euró) volt. A pénzt eltette, majd állítása szerint elköl-
tötte. A rendőrségi nyomozás után a fiút kihallgatták, s miután bevallotta tettét, vádeljárást indítot-
tak az ügyben, ám a bírósági tárgyalásig szabadlábon védekezhet.

Harminc év után ismét lesz aratóbál Gútán
Megújítják hagyományaikat

A régi világ paraszti életének kicsúcso-
sodása Péter-Pál napjával kezdődött, 
amikor eljött az aratás ideje, s augusz-
tus 20-a körül fejeződött be, amikor 
Szent István államalapításának ünnep-
lése mellett megszentelték az új kenye-

ret is. Az ünnepséget aratóbál zárta. Az 
idősebbek még emlékeznek arra, hogy a 
„szociban” is megtartották az ünnepet, 
igaz, ez akkoriban az új kenyér ünnepe 
volt, szándékosan megfeledkezve Szent 
István tevékenységének jelentőségéről.

Gúta parasztjai korán felismer-
ték azt, hogy az osztrák-ma-
gyar monarchiában viszonylag 
korán kezdődik meg határuk-
ban az aratás, míg az Alpok-
vidékén, vagy a csehországi 
vidékeken legalább két-három 
héttel később. Így azután a hu-
szadik század első két évtized-
ében még mindennapos volt a 
látvány ahogy a gútai aratóbál 

másnapján csoportokba vetőd-
ve mentek a vasútállomásra, 
hogy részesaratóként egy kis 
mellékessel segítsék a csalá-
dot. Ilyenkor az egész család 
útnak indult, hiszen a kaszások 
mellé kellettek a marokszedők, 
a kötélterítők.
A múlt század ötvenes-hatva-
nas éveiben népünnepély volt 

az aratás befejezésének vé-
gén. Az utcákon felvonultak a 
szövetkezet dolgozói, mögöt-
tük az SK-4-es kombájnok, 
a Hoffer-traktorok és az első 
Zetor 25-ösök. Elöl hatalmas 
aratási koszorúkat vittek, s a 
felvonulás végén – többnyire 
a labdarúgópályán – került sor 
az aratóbálra, a legjobb kom-
bájnosok kiértékelésére. Igaz, 

a hét folyamán minden nap a 
helyi hangszóróban küldték 
az aznapi legeredményeseb-
bek számára a kedvenc, akkori 
slágereket. Hosszú ideig a le-
kaszált táblák mennyisége szá-
mított, s nem törődtek azzal, 
hogy a gépek mögött sárgult 
a tarló az elhullajtott szemek-
től. A múlt század nyolcvanas 

éveinek közepéig megtartották 
Gútán is az aratóünnepélyeket, 
azután feledésbe merült a ha-
gyomány.
De térjünk vissza napjainkhoz.
Az idei sortáncjárás előkészíté-
se során elhangzott, hogy a tán-
cosok ne csupán a belvárosban 
jelenjenek meg, hanem nagy 
szeretettel várják őket a város 
északi végében, Purukban is. 

Az elképzelésből tett lett, 
s olyan hatalmas sikert 
aratott, hogy a fő szerve-
ző, a Szeretlek Gúta P. T. 
máris a következő rendez-
vényének előkészítésére 
összpontosított. Szerve-
zésükben hosszú évek 
óta először tartanak majd 
aratóünnepet. A szervezők 
nagy örömére a gútai gaz-
dák is lelkesen csatlakoz-
tak a kezdeményezéshez, 
nekik köszönhetően szal-
mabálák idézik majd visz-
sza az aratás illatát. A régi 
idők hangulatát 17 órától a 

Fehér ökör (Monaco) vendég-
lő előtti téren előbb a Kikelet 
néptáncosai idézik fel, majd az 
ógyallai Bellő zenekar – Deme 
László vezetésével – húzza 
a talpalávalót, s őket követi 
Vörös Zoltán (Partner zene-
kar) egyszemélyes „bandája”, 
amely este 10-ig gondoskodik 
a batyubál hangulatáról.
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MŰSORA JÁNLAT
Augusztus 3-tól  9- ig

SZOMBAT
M1
5.55 Magyar gazda, 9.15 
Hírvilág, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.35 Ma este, 
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjsza-
kai program

TV2
7.05 T V-2 a n i máció, 
12 .15 Pogg yász ,  13.55 
Dick é s  Ja ne t r ü k k je i 
(a mer.) ,  15.50 A lex fel -
üg yelő ( leng yel) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 A szá mo -
lá s  joga (a mer.) ,  21.35 A 
söté t ség ha t á r á n (a mer.) , 
23.55 Te r ror  a  t enge r 
a la t t  (a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.25 
Isten belájkolt (amer.), 
12.30 Isten belájkolt 
(amer.), 13.35 Car ter ügy-
nök (amer.), 15.55 Romy 
és Michele (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Mer ida, a 
bátor (amer.), 20.55 Delf i-
nes kaland (amer.), 23.25 
Törvényre törve (amer.) 

RTL II
8.30 Ausz t rá l  expressz 
(ausz t rá l),  10.30 Haz ug 
csajok t á r sasága (amer.), 
12.25 A kör (amer.), 
14.30 A g yanú á r nyéká-
ban , 17.30 Éj jel-nappal 
Budapest ,  21.00 Showder 
K lub Best of ,  23.00 Eg y 
h isz té r ika feljeg yzései 
(amer.)

M2
12.45 Gyerekversek, 
14.00 Ha én állat lennék, 
16.40 Büszke bir tok, 17.00 
Elena, Avalor hercegnője, 
18.15 A 12 hónap (cseh), 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Egyszer volt , hol nem volt 
(amer.), 23.35 Akvár ium 
Stage Pass, 0.35 Menny-
dörgés (amer.)

Duna tv
9.10 Őrang yal (amer.), 
10.00 Balaton i nyá r, 
12.50 Jó ebéd hez szól a 
nóta ,  13.20 Doc Mar t in 
(angol),  14.40 Li la akác 
(mag yar),  17.00 Gasz t-
ro an g yal ,  18.00 Hí radó, 
18.35 Szerencseszombat , 
19.35 Kém kölykök 2 . 
(amer.),  21.20 Hiúságok 
máglyája (amer.),  23.25 
Lesl ie Mándok i koncer t 

Duna World
11.25 Fotográf ia (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Az ősök lovain, 
14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Család-barát , 17.20 
Most a Buday!, 17.45 Ne-
mez tközi Ci rkuszfesz t i-
vál , 18.55 Térkép, 19.30 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzó -
na , 21.35 Fapad (magyar), 
22.35 Hack t ion (magyar)

Pozsony 1
11.50 A pop legendái , 
13.50 Poirot  (angol) , 
15.40 Az asszony,  aki 
visszatér  (olasz) ,  17.25 
A szocial izmus bájai , 
18.30 Épí ts  házat ,  ü l tess 
fá t ! ,  19.0 0 Hí r adó,  20.30 
Oscar  (amer.) ,  21.50 A 
gyűjtők ér tékei ,  22.20 
800 szó (ausztrál) ,  23.05 
Az asszony,  aki  visszatér 
(olasz)
Pozsony 2
10.55 Generációk,  13.10 
Farmereknek,  13.40 
Tesztmagazin,  15.55 Va-
laki  van az aj tó  mögött , 
17.45 Labdarúgás,  20.25 
Nyári  biat lon,  21.00 For-
syte  saga (angol) ,  22.50 
Fargo (amer.)

Markíza tv 
8.35 A gyűrűk ura (amer.), 
12.00 Doktor, a vízilo-
vak tavától (amer.), 14.25 
Bölcsek kövére (amer.), 
16.15 Bazi nagy görög lag-
zi (amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A 
te vőlegényed, az én szere-
tőm (amer.), 22.45 Szere-
tet tel, Rosie (amer.)

JOJ TV
11.00 Szuper karao-
ki, 11.45 A végzős buli 
(amer.), 14.00 Zaf írkék 
(amer.), 16.30 Bor, má-
mor, Porvence (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Női szervek 
(amer.), 23.10 Másnaposok 
(amer.)

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

TV2
7.05 TV2-animáció, 10.25 
Több, mint testőr, 12.00 
Építkezők, 13.05 Piedo -
ne, a zsaru (olasz), 15.25 
piedone Hongkongban 
(olasz), 18.00 Tények, 
18.55 Derült égből Poly-
ly (amer.), 21.00 Kész ka-
tasztrófa (amer.), 23.50 8 
mill iméter (amer.), 2.30 
Pr ima Pr imavera (ma-
gyar-holland)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 11.45 
Kalandozó, 13.25 Isten ve-
led, Magyarország!, 14.45 
Muppet Show (amer.), 15.15 
Winnetou (német), 18.00 
Híradó, 18.55 Cobra 11 
(amer.), 20.05 Hogyan le-
gyél latin szerető (amer.) 
22.35 Banki meló (angol), 
1.05 Kabir Bedi portré

RTL II
10.00 Kismamának áll a 
világ (amer.), 11.50 Segít-
ség, bajban vagyok!, 16.50 
Egy hisztérika feljegyzései 
(amer.), 18.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.00 Kaliforni-
ai álom (amer.), 23.30 Most 
jó (angol)

M2
12.45 Roger, az ű r járó, 
13.10 Nicky, R icky, Dic-
ky, 14.00 Ha én ál lat len-
nék, 15.50 Mickey, 16.40 
Büszke bi r tok , 17.50 
Vampir ina , 18.15 A ko-
ronaherceg (cseh), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.10 
Cseh Tamás f i lm, 23.45 
Violet ta (argent in)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.45 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.15 Par t itú ra , 
15.10 Gázolás (magyar), 
17.00 Hogy volt?, 18.35 
Szeretünk, doki! (ausz t-
rál), 19.30 Hir telen 30 
(amer.), 21.10 Amer ikai 
barát (amer.)

Duna World
8.50 Önök kér ték , 11.40 
Két fogoly (magyar), 
13.20 A nagyok, 14.45 
Novum, 15.15 Balatoni 
nyár, 16.35 Szép, sző -
ke szerelmünk, a Tisza , 
17.30 Most a Buday!, 
19.00 Öt kont inens, 19.30 
Szerelmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 
Emlékmű helyet t , 22.30 
Hackt ion (magyar)

Pozsony 1
11.15 Sz lová k ia  képek-
ben ,  11.40 Osca r  (a mer.) , 
13.05 Poi rot  (a ngol) , 
14.0 0 Nem zet köz i  repü-
lősnap,  17.40 Menjü n k 
a ke r tbe!,  18.15 A kony-
há m t i t ka ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 A pa le r mói  z sa r u 
(ola sz),  0.0 0 Poi rot  (a n-
gol)

Pozsony 2
14.00 Színészlegendák, 
15.05 Amikor az ünneplet 
sí r, 17.00 Az égbolt k i-
rálya , 18.00 A t itokzatos 
sz iget , 18.30 Est i mese, 
19.50 Híradó, 20.10 For-
tuna Liga , 20.40 Indiai 
nyarak, 22.15 Talkshow, 
22.30 Gomora (olasz)

Markíza tv
7.35 Scooby-Doo (amer.), 
7.55 Tom és Jerry, 10.25 
Bölcsek kövére (amer.), 
12.10 Jó társaság (amer.), 
14.20 A te vőlegényed, 
az én szeretőm (amer.), 
16.40 Hogyan szelíditik a 
krokodílokat (cseh-szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 
Interstellar (amer.), 0.05 
Szökésben (amer.)

JOJ TV
9.20 Az én láthatatlan nő -
vérem (amer.), 11.00 Új 
kezdet (kanadai), 13.00 
Kislány a küszöbön 2. 
(német), 15.50 Új ker tek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr i-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Szökésben (amer.), 22.55 
Bör tönregény (amer.)

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

TV2
6.15 Mokka, 12.00 Tények 
délben, 12.30 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Szerelmem, 
Ramón (mexikói), 15.40 
Madárka (török), 16.45 
Madárka (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Bezár a bazár!, 
20.40 Áll az alku, 21.50 A 
szmokinger (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.55 Szulej-
mán (török), 14.25 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
15.35 A szeretet útján (tö-
rök), 16.45 Megtörve (török), 
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz, 
20.05 A mi kis falunk, 21.10 
Barátok közt, 21.45 A tanár 
(magyar), 22.50 Isten veled, 
Magyarország!, 0.35 Rejtje-
lek (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.55 A gyanú árnyékában, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 
17.20 A gyanú árnyéká-
ban, 19.20 Showder Klub, 
21.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 23.45 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
11.05 Mekk Elek, az ezer-
mester, 12.25 Kalandozá-
sok nagypapával, 14.05 
Unizoomi csapat, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Miles a jövő-
ből, 20.15 Dokik (amer.), 
21.05 Én vagyok it t!, 21.55 
Szellemekkel sut togó 
(angol), 22.40 Akusztik, 
23.50 Az A38 Hajó színpa-
dán: Palya Bea, 0.45 Vio-
let ta (argentin)

Duna tv
12.45 Kulinár is kalan-
dozások, 13.20 Család-
barát , 14.20 Univerzum, 
15.20 Végtelen szerelem 
(török), 16.10 Anya, az 
állatorvos (német), 17.05 
Rex felügyelő (oszt rák), 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Alpesi őr-
járat (olasz), 20.35 Agatha 
Raisin (angol), 21.30 A le-
gendák hivatala (f rancia), 
22.30 NCIS (amer.) 

Duna World
11.20 Álljon meg a menet… 
(magyar), 14.20 Balatoni 
nyár, 16.20 Családbarát, 
17.30 Ízőrzők, 18.00 Más-
félmillió lépés Magyaror-
szágon, 18.30 Itthon vagy!, 
19.00 Mága Zoltán koncert, 
20.00 Hogy volt?, 21.35 
Munkaügyek (magyar), 
22.30 Ég, föld, férf i, nő

Pozsony 1
12.20 Profik, 13.55 Folklór, 
14.25 Hegyi doktor (német), 
16.25 Utazás a világ körül, 
16.55 Kleist doktor családja 
(német), 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Dzsingisz-
kán (német), 22.30 A krimi 
iskolája (szlovák), 23.20 A 
végsőkig (francia)

Pozsony 2
12.30 Kerékpártúrák, 14.00 
A holnap világa, 15.25 Ma-
gyar magazin, 15.55 Nők a 
világ végén, 17.25 Színész-
legendák, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Doku-
mentumfilm, 21.05 A hír-
név útja, 22.30 Mandragóra

 Markíza tv
9.50 Lépésről lépésre, 12.10 
Monk (amer.), 15.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi törté-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
Rex (szlovák), 21.45 Duso 
felügyelő (szlovák), 23.00 
Az Isten háta mögött (szlo-
vák), 0.00 Gyilkos elmék 
(amer.)

JOJ TV
9.30 Tárgyalóterem, 10.40 
Rendőrök akcióban, 11.40 
Vadlovak, 13.00 Tárgyaló-
terem, 15.50 Csillag szüle-
tik, 17.00 Hírek, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkogni-
tó, 23.00 Heti hetes

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

TV2
6.20 Mokka, 12.00 Tények 
délben, 12.30 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Szerelmem, 
Ramón (mexikói), 15.40 
Madárka (török), 16.45 Ma-
dárka (török), 18.00 Tények, 
19.10 Bezár a bazár!, 20.40 
Áll az alku, 21.50 A kezdet 
kezdete (amer.), 0.25 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.55 Szulej-
mán (török), 14.25 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
15.35 A szeretet útján (tö-
rök), 16.45 Megtörve (török), 
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz, 
20.05 A mi kis falunk, 21.10 
Barátok közt, 21.55 Csúcs-
formában 3. (amer.), 0.20 
CSI: Miami helyszínelők 
(amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.55 A gyanú árnyékában, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
A gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 21.30 Éjjel-
nappal Budapest, 23.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.25 Kalandozások nagypa-
pával, 13.25 Mamamackók, 
14.05 Claude, 14.35 Leo, az 
ifjú vadőr, 17.25 Dr. Plüssi, 
19.30 Alvin és a mókusok, 
20.15 Dokik (amer.), 21.05 
Én vagyok itt!, 21.55 Szel-
lemekkel suttogó (amer.), 
22.45 Odaát (amer.), 23.35 
Kulisszák mögött, 0.30 Vio-
letta (argentin)

Duna tv
12.45 Kulináris kalando-
zások, 13.20 Család-barát, 
14.25 Univerzum, 15.20 Vég-
telen szerelem (török), 16.15 
Anya, az állatorvos (német), 
17.05 Rex felügyelő (oszt-
rák), 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Alpesi őrjárat 
(olasz), 20.30 Önök kérték, 
21.30 McMafia (angol), 22.35 
Velvet Divatház (spanyol), 
23.25 Virtuózok sikerei

Duna World
11.15 Elektra (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Család-barát, 17.35 
Ízőrzők, 18.05 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Üdítő, 21.35 Munka-
ügyek (magyar), 22.35 Ég, 
föld, férfi, nő

Pozsony 1
12.20 Profik, 13.10 Építs 
házat, ültess fát!, 14.15 He-
gyi doktor (német), 16.25 
Utazások a világban, 16.55 
Kleist doktor családja (né-
met), 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 A Luhačovi-
ce-i csendőrök (cseh), 21.55 
Hidd el nekem! (angol), 
22.55 Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.35 
A nők iskolája, 14.00 Ál-
mok a jövőről, 15.25 Szem-
től szemben, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilm, 21.05 
Jimmy nyomdája (angol), 
22.55 Talkshow

Markíza tv
12.15 Monk (amer.), 15.05 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Családi 
történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Feleségcsere, 21.55 
Anyós, 23.05 Családi törté-
netek, 0.00 Gyilkos elmék 
(amer.), 0.55 Monk (amer.)

JOJ TV
10.40 Rendőrök akcióban, 
11.40 Vadlovak, 13.00 Tár-
gyalóterem, 15.50 Csillag szü-
letik, 17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 A segélyhívó (amer.), 
22.40 Szökésben (amer.), 1.40 
Vadlovak 

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Szerel-
mem, Ramón (mexikói), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Madárka (török), 
18.00 Tények, 19.10 Bezár 
a bazár!, 20.40 Áll az alku, 
21.50 Cowboyok és űrlé-
nyek (amer.), 0.55 Magány-
nyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.55 Szulej-
mán (török), 13.10 Szulejmán 
(török), 14.25 Tengerparti 
gyilkosságok (amer.), 15.35 
Elif (török), 16.45 Megtörve 
(török), 18.00 Híradó, 19.00 
Fókusz, 20.05 A mi kis fa-
lunk, 21.10 Barátok közt, 
21.55 Showder Klub, 22.55 
Mr. Whiskey (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.55 
A gyanú árnyékában, 14.55 
Showder Klub, 16.00 Éjjel-
nappal Budapest, 17.20 A 
gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 21.30 Éj-
jel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.30 Kalózka és Kapitány 
kalandjai, 13.25 Mamamac-
kók, 15.25 Brümmögők, 15.45 
A dzsungel könyve, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Miles a jövőből, 
19.30 Alvin és a mókusok, 
20.35 Dokik (amer.), 21.05 Én 
vagyok itt, 21.55 Szellemekkel 
suttogó (amer.), 22.45 Odaát 
(amer.), 23.35 Az A38 Hajó 
színpadán, 0.30 Violetta (ar-
gentin)

Duna tv
10.00 Balatoni nyár, 12.45 
Kulináris kalandozások, 
13.20 Család-barát, 14.25 
Univerzum, 15.15 Végte-
len szerelem (török), 16.10 
Anya, az állatorvos (német), 
17.05 Rex felügyelő (oszt-
rák), 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Alpesi őrjárat (olasz), 
20.35 Mattoni (cseh), 21.40 
Pietro szigete (olasz), 22.35 
Szabadság tér

Duna World
11.45 A szerető (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Hor-
vát krónika, 14.20 Balatoni 
nyár, 16.20 Család-barát, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Más-
félmillió lépés Magyaror-
szágon, 18.35 Itthon vagy!, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Budavári Palotakon-
cert, 21.35 Munkaügyek 
(magyar), 22.35 Ég, föld, 
férf i, nő, 0.00 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Profik, 14.25 Hegyi 
doktor (német), 16.25 Utazás 
a világban, 16.55 Kleist dok-
tor családja (német), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
MacKenna aranya (amer.), 
23.30 Hegyi doktor (német), 
0.15 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 12.15 
Kerékpártúrák, 14.50 A 
színek suttogása, 15.25 Ma-
gyar magazin, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
A tavak titkos élete, 21.05 
Valahol Afrikában (német), 
23.55 Talkshow

Markíza tv
9.55 Lépéséről lépésre, 
12.10 Monk (amer.), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi t itkok, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi tör-
ténetek, 19.00 Híradó, 
20.30 A mostoha (amer.), 
22.35 Gyilkos elmék 
(amer.), 2.00 Monk (amer.)

JOJ TV
10.40 Rendőrök akcióban, 
11.40 Vadlovak, 13.00 A 
tárgyalóterem, 15.50 Csil-
lag születik, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Feke-
te özvegyek (cseh), 22.00 
Újrakezdők (amer.), 23.55 
Hawaii 5.0 (amer.), 1.40 
Vadlovak

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Pisz-
kos pénz, tiszta szerelem 
(török), 13.35 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 14.40 
Szerelmem, Ramón (me-
xikói), 15.40 Madárka (tö-
rök), 16.45 Madárka (török), 
18.00 Tények, 19.10 Bezár 
a bazár!, 20.40 Áll az alku, 
21.50 Elpuskázva (amer.), 
1.10 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.55 Szulej-
mán (török), 14.25 Tenger-
parti gyilkosságok (amer.), 
15.35 A szeretet útján (tö-
rök), 16.45 Megtörve, 18.00 
Híradó, 19.00 Fókusz, 
20.05 A mi kis falunk, 
21.10 Barátok közt, 21.50 A 
feláldozhatók (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.55 A gyanú árnyékában, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
A gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 21.30 Éj-
jel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.20 A nagy ho-ho-ho-
horgász, 12.30 Kalózka és 
Kapitány kalandjai, 13.25 
Mamamackók, 13.40 Kelj 
fel, Marci!, 14.45 Leó, az 
ifjú vadőr, 17.25 Dr. Plüssi, 
18.10 Miles a jövőből, 19.55 
Bob, a mester, 20.15 Dokik 
(amer.), 21.05 Én vagyok itt, 
22.05 Kiberma, 22.40 Oda-
át (amer.), 23.30 Kulisszák 
mögött, 0.25 Violetta (ar-
gentin)

Duna tv
12.45 Kulináris kalan-
dozások, 13.20 Család-
barát, 14.25 Univerzum, 
15.15 Végtelen szerelem 
(török), 16.05 Anya, az ál-
latorvos (német),17.05 Rex 
felügyelő (osztrák), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Al-
pesi őrjárat (olasz), 20.35 
Szerelmem a szomszédom 
(amer.), 22.05 Alfa Rómeó 
és Júlia (magyar)

Duna World
11.10 Sztyepancsikovo falu 
és lakói (magyar), 14.20 Ba-
latoni nyár, 16.20 Család-
barát, 17.20 Ízőrzők, 17.50 
…és még egymillió lépés 
Magyarországon, 19.00 Ma-
gyar válogatott, 20.00 Sze-
nes Iván írta, 21.35 Munka-
ügyek (magyar), 22.35 Ég, 
föld, férfi, nő

Pozsony 1
12.20 Prof ik , 13.10 Építs 
házat , ü ltess fát!, 14.15 
Hegyi dok tor (német), 
16.25 Utazás a v i lágban, 
16.55 Kleist dok tor csa-
ládja (német), 17.50 A 
párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Mediciek (olasz-f rancia), 
21.25 Vik tór ia k i rálynő 
(angol), 23.00 Hegyi dok-
tor (német), 0.30 Prof ik

Pozsony 2
11.40 Törpék, 14.15 A tavak 
titkos élete, 15.25 Roma 
magazin, 18.00 Varázslatos 
városka, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Doku-
mentumfilm, 21.40 Katiny 
(lengyel), 23.40 Rendőr-
ség, 23.55 Talkshow

Markíza tv
9.45 Lépésről lépésre, 12.15 
Monk (amer.), 15.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi törté-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
Feleségcsere, 23.10 Rex 
(szlovák)

JOJ TV
10.40 Rendőrök akcióban, 
11.40 Vadlovak, 13.00 
Tárgyalóterem, 15.50 
Csillag születik, 17.00 
Híradó, 17.55 Főzd le 
anyámat!, 19.00 K r imi, 
19.30 Híradó, 20.35 Mi-
niszterek (szlovák), 22.30 
Elő az igazsággal, 0.00 
Inkognitó

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Pisz-
kos pénz, tiszta szerelem 
(török), 13.35 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 14.40 
Szerelmem, Ramón (me-
xikói), 15.40 Madárka (tö-
rök), 16.45 Madárka (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Bezár a bazár!, 20.40 Áll az 
alku, 22.00 Erőnek erejével 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.10 Szu-
lejmán (török), 14.35 Ten-
gerparti gyilkosságok 
(amer.), 15.40 A szeretet 
útján (török), 16.50 Meg-
törve (török), 18.00 Híradó, 
19.00 Fókusz, 20.05 A mi 
kis falunk, 21.05 Barátok 
közt, 21.45 Isten belájkolt 
(amer.), 22.50 Isten beláj-
kolt! (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
A gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 21.30 Éjjel-
nappal Budapest, 23.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
11.40 Vuk (magyar), 12.30 
Kalózka és Kapitány kaland-
jai, 14.00 Nagypályás kisku-
tyák (amer.), 15.25 Brümmö-
gők, 17.25 Dr. Plüssi, 20.15 
Dokik (amer.), 21.05 Én va-
gyok itt, 21.55 Szellemekkel 
suttogó, 22.45 Odaát (amer.), 
23.35 Akvárium, 0.35 Violet-
ta (argentin)

Duna tv
12.45 Ízőrzők, 13.20 Csa-
lád-barát, 14.20 Univerzum, 
15.20 Végtelen szerelem (tö-
rök), 16.10 Anya, az állatorvos 
(német), 17.05 Rex felügyelő 
(osztrák), 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Alpesi 
őrjárat (olasz), 20.35 Az utolsó 
éjszaka Párizsban (francia), 
22.05 Macbeth (angol-francia)

Duna World
11.15 Az ész bajjal jár 
(magyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.20 Balatoni nyár, 
16.20 Család-barát, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 …és még 
egymillió lépés Magyar-
országon, 19.00 Magyar 
válogatott, 20.00 Önök 
kérték, 21.35 Munkaügyek 
(magyar), 22.30 Ég, föld, 
férf i, nő

Pozsony 1
12.20 Prof ik , 13.30 Men-
jünk a ker tbe!, 14.35 
Hegyi dok tor (német), 
16.25 Utazás a v i lágban, 
16.55 Kleist dok tor csa-
ládja (német), 19.00 Hír-
adó, 20.30 A pop legen-
dái , 22.30 James Bond 
(amer.), 0.30 Hegyi dok-
tor (német)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.00 A 
holnap világa, 17.00 Szlovák 
falvak enciklopédiája, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilmek, 21.00 Az 
élő víz, 21.20 Egy közönséges 
nap (csehszlovák), 22.10 Bo-
gár a fejben

Markíza tv
12.05 Monk (amer.), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Családi történetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Babovřes-
ky (cseh), 23.15 A Bourne-rej-
tély (amer.)

JOJ TV
10.40 Rendőrök akcióban, 
11.40 Vadlovak, 13.00 Tárgya-
lóterem, 15.50 Csillag születik, 
17.55 Főzd le anyámat!, 18.00 
Védelmezők, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Minden, 
amit szeretek, 22.30 Szlovákia 
nem ítélkezik, 23.20 A halha-
tatlan (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Augusztus eleje a kertjeinkben

h um o r - c s o k o r

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

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

Júliusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk augusztus utolsó számában közöljük!

Konyhakert
Csak győzzük betakarítani a 
terményeket! Ez a bőség hó-
napja – élvezzük ki. Akkor 
szedjük a zöldségeket, amikor 
még zsengék – idővel ízük és 
állaguk is változik, és egyes 
zöldségek, mint például a cuk-
kini, reagálnak a betakarításra 
azzal, hogy leszedjük, így ser-
kentjük a virágzást és a bősé-
ges termést még ősszel is.
Ne feledkezzünk meg az ön-
tözésről és a gyomlálásról. A 
gyomok elcsúfítják a kertet és 
létfontosságú vizet vesznek el 
növényeinktől. A paradicsom 
gyakori öntözést igényel, kü-
lönben elfeketednek a virágok, 
és komoly mennyiségű para-
dicsom vész kárba. Locsoljuk 
reggel a melegház talaját, hogy 
egész napra ideális, párás kö-
rülményeket biztosítsunk.
Vessünk még gyorsnövekedésű 
zöldségeket – például salátafé-
léket (ez az utolsó hónap, ami-
kor a szabadban ültethetünk), 
sóskát és rukkolát. Ültethetünk 
hagymát, vethetünk kínai kelt, 
tavaszi káposztát, endíviát (ci-
kória), édesköményt, retket, fe-
hérrépát és téli spenótot.
Takarítsunk be mindent! Fa-
gyasszuk le a fölösleget. A vö-
röshagymát, mogyoróhagymát, 
fokhagymát akkor szedjük fel, 
amikor a száruk vége „össze-
esett”, elkezdett barnulni és 
papírszerűvé válni. Szárítsuk 
őket addig, amíg a felső héjuk 
zsírpapírszerűvé száradt.
Továbbra is takarjuk be a zel-
lert (szárzeller esetén) földdel, 
és helyezzünk papírt a föld és 
a növény szára közé, megelőz-
vén ezzel a rothadást. A para-
dicsomokat ideje beköltöztetni 
a melegházba. Az oldalhajtáso-
kat és az alsó leveleket távolít-
suk el a növényekről, hogy a 

fény és a levegő a növényhez 
juthasson.
Figyeljünk oda: a meleg, fül-
ledt, zárt térben gomba tá-
madhatja meg a paradicsom 
leveleit, védekezzünk ellenük 
gombaölő szerekkel.
Vessünk petrezselymet, hogy 
legyen mit elraktározni télire. 
Gyűjtsük össze és fagyasszuk 
le – vagy szárítsuk meg – a 
zöldfűszereket, a metélőhagy-
mát és a mentát. Ültessünk cse-
répbe is a fűszernövényeket. 
Erre a célra használjunk több-
funkciós komposztot. Vágjunk 
egy ágat a növényből, tegyük 
földbe, öntözzük bőségesen, 
és várjuk, hogy kihajtson a téli 
palántánk.
Gyümölcsök
Szedjük le a szedret, málnát, a 
málnaszedret, a nektarint, kaj-
szibarackot, a korai almát és 
körtét. Biztosak lehetünk abban, 
hogy a gyümölcsök már érettek, 
ha a földön is akad már néhány 
darab, és egy csavarin-
tásra könnyen elengedi 
az ágat. Metsszük meg a 
nyári gyümölcsöket: mál-
na, szeder, egres, ribiszke 
és feketeribizli. Ültes-
sünk új málnapalántákat 
és a meglévő növények leveit 
metsszük meg kb. 7-8 cm-re a 
törzstől. Égessük el a levágott 
leveleket és karózzuk – ha szük-
séges – a futónövényeket.
A hajtáscsúcstól lejjebb óva-
tosan metsszük át a szárat 
harmadáig-feléig. A bevágás 
iránya felfelé mutasson. Ami-
kor végeztünk, pólyáljuk be a 
szárat a bemetszés környékén 
egy kevés nyirkos tőzegmohá-
val. A bemetszett szárat kívül-
belül finoman ecseteljük végig 
a gyökereztető készítménnyel. 
Már csak várnunk kell, hogy 
meggyökerezzen.

Bukszusok
Gondozzuk őket rendszeresen, 
hogy ápoltak legyenek, és a 
szomszédokkal se legyen gon-
dunk.
Hagymások
Ültessük ki az őszi virágzású 
növények hagymáit, sőt, akár 
az első tavaszi virágok hagy-
máit is elkezdhetjük lassan ki-
ültetni a kertbe: a tulipánokat, 
nárciszféléket, hagymaféléket, 
nősziromféléket és sáfrányfé-
léket. Mindig használjuk fel 
a tulipánok és a nárciszok ol-
dalhagymáit, hiszen a növény 
egymaga tökéleteset hoz létre.
Mikulásvirágok
Helyezzük a mikulásvirágot 
napi 14 órára teljes sötétségbe, 
majd a fennmaradó 10 órára 
napfényre, ezzel serkentvén az 
élénkpiros takarólevelek növe-
kedését.
Pázsit
Nyírjuk rendszeresen és ne te-
kintsük tehernek a táplálását 

és öntözését, hiszen így 
válik csak ellenállóvá 
a hosszú, kemény téllel 
szemben. Az ősz beáll-
tával használjunk magas 
foszfát-tartalmú trágyát, 
ezzel serkentve a gyö-

kérképződést, és elősegítve 
azt, hogy télen a hótakaró alatt 
megerősödjön a növény.
Ha a pázsit túl nagyra nőtt, el-
burjánzott (nyaraláskor), akkor 
először a fűnyírógép legma-
gasabb fokozatával vágjuk le, 
majd fokozatosan csökkentsük 
a nyírási fokozatot, mígnem 
elérjük a megszokott fűma-
gasságot – ezáltal rávezetjük a 
növényt, hogy ismét levelesen 
nőjön. Ha új pázsitot szeret-
nénk telepíteni egy területre, 
kezdjük azzal, hogy felássuk 
a területet és kiirtjuk a gyomo-
kat. –pszv–

Az anyós felhívja orvos vejét.
– Fiam, tegnap este kificamodott a bokám, most mit csináljak?
– Sántítson mama!
A gondos feleség elkíséri férjét az orvoshoz. A vizsgálat után – 
amíg a férj felöltözik – az orvos kimegy a váróterembe és így 
szól páciense feleségéhez:
– Asszonyom, megmondom őszintén, nem tetszik nekem az ön 
férje.
– Nekem se drága doktor úr, de mit csináljak? Olyan jó a gye-
rekekhez…
– Jean, mi ez a nagy nyögés a nyitott ablakunk alatt?
– Az alkalom szüli a tolvajt uram!
Egy székely öregember sétál a hegyekben, s valami véletlen 
folytán lezuhan egy szakadékba. Egy vékony kis ágban sikerül 
megkapaszkodnia, de alatta ott a nagy mélység. Elkezd han-
gosan kiabálni:
– Segítség! Segítség! Nincs itt valaki?
Erre megszólal Isten az égből: – Engedd el az ágat, bízz ben-
nem, én megsegítelek!”
Erre az öreg: – Nincs itt valaki más?

Horgászok

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

Tel.: 0907 283 324

– Gyerekek, ki tudja megmondani nekem, hogy mire való a fü-
lünk? – kérdezi az elsősöktől a tanító néni.
– Hogy lássunk. – feleli Pistike.
– Egészen biztos vagy benne?
– Igen, mert ha nem lenne fülünk, a szemünkre csúszna a sapka!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nagy fába vágta a fejszé-
jét, de minden adott ahhoz, hogy elérje célját. Mivel a feladat ha-
talmas, csak akkor lehet sikeres, ha képes egészen megfeledkezni 
önmagáról, kisebb céljairól, személyéről, és csak a feladatra kon-
centrál, ugyanakkor mindenki más érdekeit is szem előtt tartja.
HALAK (február 21. – március 20.) Olyan sok szálon futnak az 
ön fejében a gondolatok, hogy néha bizony lehetetlen kifejezni 
mindet. Ilyenkor elsősorban a tényekre koncentráljon és csak az-
után adja át magát a spekulációknak vagy a fantáziálásnak. Ha 
azt akarja, hogy mások követni tudják gondolatait, fogalmazzon 
egyszerűen!
KOS (március 21. – április 20.) Valaki olyan – az ön számára 
alapvető – erkölcsi törvényeket sért meg, amelyet nem tud szó nél-
kül hagyni. Ez pedig egy nagyon érdekes eszmecseréhez vezethet, 
amely mindkét fél számára rendkívül tanulságos és gazdagító le-
het, ha nem engedi, hogy személyeskedéssé alakuljon a helyzet.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha szeretne megszabadulni né-
hány fölös kilótól, de nincs kitartása a sporthoz és az éhezéshez, 
tartson egy zöldség-gyümölcs kúrát. Bármilyen formában – sül-
ve, főve, nyersen – ehet zöldséget és gyümölcsöt és ami a lényeg, 
bármilyen mennyiségben.

IKREK (május 21. – június 21.) Csodálatos hetet tölthet együtt 
kedvesével. Rengeteg közös elfoglaltságuk van, előfordulhat pél-
dául, hogy közös otthonukat alakítják éppen. A viszonzott szere-
lem élménye helyreállítja önbizalmát és elég erőt érez magában, 
hogy kezébe vegye élete irányítását és ne csak sodródjon. 
RÁK (június 22. – július 22.) Egészen más megvilágításban 
látja a világot, amióta megismerte kedvese életszemléletét. Az 
ő munkához és élethez való lendületes hozzáállása egészen el-
kápráztatja. Lassanként a saját életében is ki mer próbálni apróbb 
változtatásokat és azt fogja tapasztalni, hogy mind működik is.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Túlságosan a mun-
kára összpontosít mostanában. Ez persze érthető, hiszen fontos, 
hogy stabilizálja helyzetét, de ezzel sajnos túlságosan megeről-
teti szervezetét. Talán már el is felejtette, milyen sok erőt tud 
adni, ha a szeretteivel tölti szabadidejét vagy kimozdul kicsit a 
szabadba.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kezdeményezőnek és 
határozottnak kell lennie, ha még időben be akarja fejezni, amit 
elkezdett. Ha azt akarja, hogy később se legyenek félreértések, ne 
feledkezzen meg arról, milyen sokat segítettek önnek a rokonai, 
barátai. Fejezze ki háláját konkrét, kézzelfogható módon!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Már megint a maxi-
malizmusa miatt szenved. Nagyon fontos lenne, hogy megtanulja 
értékelni saját eddig elért eredményeit. Higgye el, hogy ha ezek 
miatt elégedettnek érzi magát, még nem fog megállni a tökéletese-
dés útján, viszont legalább addig is jól érezhetné magát a bőrében.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Már látja a fényt az 
alagút végén. Túl van egy elég nehéz életszakaszon, ám most 
sem sokáig pihenhet a babérjain. Az újabb kihívások teljes em-
bert követelnek, ön pedig nem nagyon tud nemet mondani, ha 
végre megméretheti magát. 
NYILAS (november 23. – december 21.) Joggal érezheti úgy, 
hogy végre megtalálta azt a társat, akire mindig is vágyott. An-
nak ellenére, hogy szinte mindenben hasonlóan gondolkodnak, 
képesek inspirálni a másikat és nyitottá tenni új látásmódokra, ez 
pedig rendkívül jó és megbízható alap egy tartós kapcsolathoz.
BAK (december 22. – január 20.) Ha csak teheti, szakítson időt 
kedvtelései számára. Ha beleveti magát egy izgalmas feladat 
megoldásába vagy elmerül egy érdekes témában, az személyi-
ségének fejlődésére is hatással lesz. Párja értékelni fogja, hogy 
új oldalát látja meg, és ez arra ösztönzi majd, hogy foglalkozzon 
kapcsolatukkal.
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk  
	mellnagyobbítást, 
		mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc– és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. 
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386. 
Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty  
– energetikai tanúsítványok
Tel.: 0907 264 815

email: pvendegh@gmail. com

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Komáromi
taxi-szolgálat

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

Tel.: 0915 958 386

Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk furgonra – 3,5 tonnáig.

Tel.: 0908 555 600.

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

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

a Keszi utca (Kosihská) 49. szám alatt – 3 szoba, konyha, für-
dőszoba, gáz, központi fűtés, vízvezeték, kanalizáció, + garázs, 
raktárépület. Ár megegyezéssel. Érdeklődni lehet a helyszínen.

Eladó nagyobb mennyiség-
ben búza, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 720 348.
* Úszófedeles, lábon álló har-
minc literes bortartály eladó 
50 euróért. Tel.: 0907 211 929.
* Eladó házilag készített kist-
raktor tartozékokkal. Tel.: 
0949 837 723.
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KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

ATLÉTIKA

WESTERN-LOVAGLÁS

Sokáig nem örülhetett a ven-
dégcsapat, mert a találkozó 
13. percében a hazaiak egyen-
líteni tudtak, sőt öt perccel 
később egy szép fejesgóllal 
átvették a vezetést. A komá-
romiak továbbra is intenzí-
ven, szinte folyamatosan tá-
madták a rózsahegyi kaput, 
de nem sikerült gólt rúgniuk, 

ráadásul szabálytalanságért 
11-est ítélt a játékvezető. Ezt 
Leckéši ugyan bravúrosan 
kivédte, de a lepattanó labdát 
egy szemfüles csatár berúgta. 
A találkozó utolsó percében 
a komáromiak figyelme el-
kalandozott és a hazaiak 
belőtték negyedik góljukat.
A harmadik fordulóban, au-

Felkészülési mérkőzések:

1. forduló * augusztus 4-én, 17 órakor
Újgyalla – Perbete * Héthárs – Nagykeszi * 
Bánkeszi – Ekel * (augusztus 5-én) Perbete – 
Szőgyén * Újgyalla – Héthárs *
2. forduló * augusztus 10-én, 17 órakor
Ekel – Komját * Nagykeszi – Szalka * (au-
gusztus 11-én) Perbete – Szőgyén * Újgyalla 
– Héthárs *
3. forduló* augusztus 17-én, 17 órakor
Zselíz – Ekel * (augusztus 18-án) Héthárs – 
Perbete * Szalka – Újgyalla * Nagykér – Nagy-
keszi * 
4. forduló * augusztus 24-én, 17 órakor
Ekel – Szőgyén * Nagykeszi – Berekalja * (au-
gusztus 25-én) Perbete – Ipolyság * Újgyalla 
– Nagykér *
5. forduló * Szeptember 1-én, 17 órakor
Szalka – Perbete * Berekalja – Újgyalla * Bán-
keszi – Nagykeszi * Ekel – Ipolyság
6. forduló * szeptember 7-én, 16 órakor
Nagykeszi – Komját * (szeptember 8-án) Per-
bete – Ekel, * Újgyalla – Bánkeszi * 

7. forduló * szeptember 14-én, 16 órakor
Zselíz – Nagykeszi * Ekel – Zsitvabesenyő * 
(szeptember15-én) Nagykér – Perbete * Kom-
ját – Újgyalla *

8. forduló * szeptember 21-én, 16 órakor
Nagykeszi – Szőgyén * (szeptember 22-én) 

Perbete – Zsitvabesenyő* Gyarak – Ekel * Új-
gyalla – Zselíz * 

 9. forduló * szeptember 28-án, 15.30-kor
Ekel – Szímő * (szeptember 29-én) Berekalja 
– Perbete * Szőgyén – Újgyalla * Ipolyság – 
Nagykeszi *
10. forduló * október 5-én, 14.30 órakor
Nagykeszi – Ekel * (október 6-án) Perbete – 
Gyarak * Újgyalla – Ipolyság *

11. forduló * október 12-én, 14.30 órakor
Ekel – Újgyalla * Bánkeszi – Perbete * Zsitva-
besenyő – Nagykeszi * 
12. forduló * október 19-én, 14.00 órakor
Nagykeszi – Gyarak * (október 20-án) Perbete 
– Szímő * Újgyalla – Zsitvabesenyő * Héthárs 
– Ekel * 

13. forduló * október 26-án, 14 órakor
Ekel – Szalka * (október 27-én) Komját – 
Perbete * Gyarak – Újgyalla * Szímő – Nagy-
keszi*

14. forduló * november 3-án, 13.30-kor
Perbete – Nagykeszi * Újgyalla – Szímő * 
Nagykér – Ekel * 

15. forduló * november 10-én, 13.30-kor
Zselíz – Perbete * Ekel – Berekalja * Nagyke-
szi – Újgyalla * 

Marcelháza A – Párkány 4:0 
góllövők: Kiss T, Ilja G, Zsidek 
N, Gumbér B, * Csallóközara-
nyos. – Hetény 11:1 * Szímő 
– Izsa 9:1 * Muzsla – Perbe-
te 2:4, … – Rigó 3 Lakatoš * 
Örsújfalu – Medve 6:0 * FK 
Activ Nagykeszi – Érsekújvár 
1:3 * Naszvad U19 – Szímő 

U19 3:12 * Imely – Nyitraüz-
bég 3:1 * Nemesócsa – Felső-
patony 4:3 Balogh 2, Horváth, 
Ferenczi * Medve – Bogya/
Gellér 7:3 * Csallóközaranyos 
– Madar 15:2 Lelkes 7, Berecz 
6, Hencz, Susik, Jakub * Duna-
mocs – Párkány B 7:1 * Zselíz 
– Szilos 0:3, Géč 2, Tóth * 

II. liga, 2. forduló: Rózsahegy B – KFC Komárom 4:1 (2:1)
A Leckéši, Pittner, Ondruš, Šimko, Končal, Varjas, Kollár, Rigo, Pinte, Mikeš, 
Holík, Ujlaky, Bayeni, Knieževič felállítású csapat utazott a második fordulóban 
Rózsahegyre. Senki sem számított arra, hogy az I. ligás Rózsahegy fakócsapatát 
könnyű lesz legyőzni – hiszen ahogy várható is volt – , a házigazdák több ismerős 
arccal is „megerősítették” a II. ligás keretet. A KFC azonban nem egy ijedős fajta, 
hatalmas irammal kezdte a játékot, majd az ötödik percben a kameruni Christian Emmanuel 
Nguidjol Bayemi hatalmas gólt rúgott a rózsahegyi hálóba.

A III. liga őszi fordulóinak sorsolása

Az V. liga őszi fordulóinak sorsolása

Európa-bajnoki- ezüstérem Kaposvárról
 QUADRATLON – NÉGYPRÓBA
Július 20-án 120 versenyző rajtolt a kaposváron 
megrendezett quadratlon Eb-n, ahol a magyarorszá-
gi versenytársakon kívül szlovák, cseh, lengyel, né-
met, belga, szerb és szlovén sportolók is részt vettek. 
A quadratlon valójában a triatlon továbbfejlesztése, 
ahol az úszást, kerékpározást, futást a kajakozással 
egészítették ki.
A verseny végére hatalmas meglepetéssel, a férfiak 
23 évig korcsoportjában a komáromi Szabó Micha-
el állhatott fel a dobogó második fokára. Jelenleg a 
Szlovák Műszaki Egyetemen tanul, és aktív tagja a 
Főiskolai Úszó Ligának, mellette pedig Spartanrace 
versenyeken indul. A rendkívül tehetséges és kitar-

tó komáromi versenyző már sok éve sportol. Elő-
ször elsős alapiskolásként indult úszóversenyeken, 
később több évig versenyzett kajakosként a komá-
romi Kajak-Kenu Klub tagjaként, ahol fantasztikus 
helyezéseket ért el a szlovák bajnokságokon. 2017-
ben megszerezte az összes akadály teljesítéséért járó 
komplex Trifekta érmet, 2017-ben pedig szintén a 
quadratlon világbajnokságon bronzérmet is nyert.
Az idei sportév rendkívüli eredményeket hozott, 
de a legbüszkébb arra, hogy elvégezte az egyete-
mi alapképzést, s így az idei évben a világbajnoki 
második hely mellé egy bakalár diplomát is meg-
kapott.

Hatalmas sikert aratott a 
keszegfalvai Seishin Ka-
rate Klub hattagú csapata 
a Prágában megrendezett 
Kyokushin karate Európa-
bajnokságon. A kontinens-
viadalmon huszonöt ország 
közel ötszáz versenyzője 
lépett tatamira. Pedig a 
verseny nem kezdődött jól 
számukra, öt harcosuk bí-
rói döntéssel alulmaradt, 
viszont Markovics Ádám 
remekelt. Bolgár ellenfelét 
szabálytalanságok miatt le-
léptették, lengyel ellenfele 
bírói döntéssel alulmaradt 
és csak súlycsoportja ké-
sőbbi győztesétől szenvedett 
vereséget, így EB bronzér-
mes lett. A keszegfalvai klub 
ezzel az eredménnyel már 
hetedik EB bajnoki érmét 
gyűjtötte be.

Ímelyre került
a kupa

Az idei Összetartozás Kupát 
ímelyíek rendezték meg hét 
csapat részvételével, mert 
a drávafürediek lemondták 
a megmérettetést. A tavalyi 
ezüstérem után a vendéglátók 
csapata remek játékkal, 15:8-
as gólaránnyal lett első. Ezüst-
érmesek lett a tavalyi győztes 
lendvai gárda, 3. helyen vég-
zett Mezőkasszony csapata.

Az igaz, hogy még jó néhány hét választ el bennünket a szlovák kosárlabdázók extraligájának 
kezdetétől, de a háttérben már minden csapat igyekszik a legütőképesebb gárdát mielőbb 
felállítani, hiszen a bajnokság kezdetéig a játékosoknak „össze is kell szokniuk”.
Minden csapat szinte teljes mértékben megújult 
felállításban lép majd pályára, s ez alól a komá-
romi MBK RIEKER COM-therm Komárom 
gárdája sem kivétel. Mint már korábban jelez-
tük, Vržina Aleksandar személyében új veze-
tőedző ül majd a kispadon. A szerbiai 44 éves 
mesteredző legutoljára a kazah BC Barsy Atyrau 
csapatának küzdelmeit vezette és irányításával 
ligájuk második helyét szerezhették meg.
Új szélsősként mutatkozhat be Komáromban a 
22 éves Filip Halmeš, aki a károlyfalvi csapat 
neveltje, korábbi ifjúsági válogatott, s elfogad-
ta a Duna-parti kosárlabdások meghívását. Egy 
éves távollét után tér vissza Komáromba Miles 
Bowman, aki arra a kérdésre, hogy miért éppen 
Komáromot választotta, elmondta, hogy örül a 
visszatérésnek, mert korábban is rendkívül él-
vezte a szurkolók lelkesedését, és „különben is 
van még egy feladatom, a csapatot az aranyére-

mig való eljutásig kell ösztönöznöm”– mondta. 
Az amerikai, 26 éves Deondre Ray a Cameron 
Egyetem kosárlabdacsapatának erőssége volt, 
majd hivatásos pályafutását Grúziában kezdte, 
s négy év ottani szerződés után döntött a komá-
romi csapat mellett. A 26 éves Bradley Hayes 
a floridai Jacksonvilleből érkezik. 
Régi-új arcként, egyéves távollét után ismét a 
komáromiak színét viseli a 31 éves Boban To-
mič. A rendkívül mozgékony szétlövő koráb-
ban abban a csapatban játszott, amely az Alpok-
Adria Kupában ezüst- és bronzérmet szerzett. A 
bajmóci születésű, 24 éves Branislav Pipíška 
Losonc és Privigye után érkezik a komáromi 
csapatba. Nemcsak a csapat hírneve vonzotta, 
hanem az is, hogy Komáromnak olyan tapasz-
talt játékosai vannak, akiktől sokat tanulhat. A 
„régi” csapatban maradt Nenad Miloševič, Ma-
tej Marchyn és Lukáš Bolek.

Tóbi Attila, aki nemcsak 
fehér köpenyben áll helyt a 
komáromi kórház ápolója-
ként a betegágyak mellett, 
hanem az atlétika területén 
is kiváló eredményeket ér el. 
A múlt hét végén a kladnói 
48 órás versenyen rajtolt, 
ám pontosan 24 óra után 
feladta a küzdelmet, mert 
időközben lesérült. 
Teljesítménye így is elisme-
résre méltó.

Slovnaft CUP
Ógyalla – Marcelháza 0:2 
(0:0)* FK Nagykeszi – Gúta 
2:2 (11m 2:4)

gusztus 3-án Póhó csapatát 
fogadja a KFC. – KonAd–

Szombaton nagyszerű szervezés mellett Vágtornócon folytatódott a western-kupasorozat. Azaz 
csak folytatódott volna, de a látványos felvonulás és bemutatkozás után csak egyetlen futamra 
kerülhetett sor, melyen Scholtzová Carla ezúttal is remekelt, a legjobb időt futotta. Aztán meg-
eredtek az ég csatornái és a versenypálya annyira átázott, hogy a versenybíróság lefújta a további 
futamokat. Két hét szünet után augusztus 17-én, Bagotán folytatódik a küzdelem.

1. forduló * augusztus 4-én, 17 órakor
Marcelháza – Vágújhely

2. forduló * augusztus 10-én, 17 órakor
Vágbeszterce – Marcelháza

3. forduló* augusztus 18-án, 17 órakor
Marcelháza – Nagyszombat B

4. forduló * augusztus 25-én, 10.30-kor
Nyitra B – Marcelháza

5. forduló * szeptember 4-én, 17 órakor
Marcelháza – Maniga (Malženice)

6. forduló * september 8-án, 16 órakor
FMK Érsekújvár – Marcelháza

7. forduló * szeptember 1-én, 16 órakor
Marcelháza – Nagyölved

8. forduló * szeptember 15-én, 16 órakor
Lednicróna – Marcelháza

 9. forduló * szeptember 22-én, 15.30-kor
Marcelháza – Bős

10. forduló * október 6-án, 14.30 órakor
Marcelháza – Garamkálna 

11. forduló * október 11-én, 
17 órakor

Miava – Marcelháza
12. forduló * október 20-án, 14 órakor

Marcelháza – Vágselye

13. forduló * október 27-én, 14 órakor
Galánta – Marcelháza

14. forduló * november 2-án, 13.30-kor
Marcelháza – Aranyosmarót/Verebély

15. forduló * november 10-én, 13.30-kor
Bellus (Beluša) – Marcelháza



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a ko-
máromi Balázs Irén (89 éves), Fülöp František (74 éves), 
Hodeková Margita (78 éves), Bogár Lajos (84 éves), vala-
mint Ódorová Mária (91 éves), a gútai Tóth Erzsébet (95 
éves) és Tóth Margit (77 éves), a keszegfalvai Velschitz 
László (54 éves), valamint a komáromfüssi Csicsó Adél 
(87 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a hetényi Liczki Maya, a 
lévai Ferencz Lionel, a búcsi Vörös Luca és Barber 
Daniel Jeremy, a sárkányfalvi Konterman Connor, a 
bajcsi Dikácz Áron, a dunamocsi Sántha Viktória, a szilosi 
Černeková Nikola, a párkányi Czirmay Nolen, a kisújfalui 
Haralová Zara, az ógyallai Ondrejkovič Gregor, a szentpé-
teri Boros Nathaniel, a komáromi Farkas Zara, Lénárt Már-
ton, Cziborová Aliz, Botliková Emília, Paucsics Benedek, 
Turán Kornel, Bottyán Emma és Untermayer Elsa.

A Dunatáj receptkönyvéből

Sonkás-sajtos-
barackos csirkemell

Hozzávalók
(4 adag):
0,5 kg csirkemellfilé
1 db őszibarack konzerv
20 dkg sonka
20 dkg trappista sajt
olaj
sült csirke fűszerkeverék

Hozzávalók:
25 dkg étcsokoládé
6 tojás
25 dkg margarin
25 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
25 dkg liszt
1 kávéskanál sütőpor
1,5 kg jó érett sárgabarack

CSOKIS-BARACKOS
SÜTEMÉNY

Elkészítése:
A csokoládét kis edénybe tördeljük, vízgőz felett felolvaszt-
juk. A barackokat megmossuk, kettévágjuk, kimagozzuk.
A sütőt 180 C-fokra előmelegítjük. A tepsit kibéleljük sütőpa-
pírral. A tojások fehérjéjét kemény habbá verjük. A margarint 
habosra keverjük a cukorral, a vaníliás cukorral. A lisztet elve-
gyítjük a sütőporral, s a tojássárgájával felváltva a margarinos 
krémbe dolgozzuk. Hozzáadunk kb. 20 dekányi olvadt csoko-
ládét is, végül pedig a fehérjehabot is beleforgatjuk.
A tésztát a tepsibe simítjuk, tetejét sűrűn kirakjuk a barackok-
kal (magházukkal lefelé ráborítjuk). A sütőben kb. 35 percig 
sütjük. A megmaradt barackokat a sütés közben a tésztába 
süllyedt barackokra rakjuk. Hagyjuk kihűlni.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a komáromi Beňadik Ľubomír és Pálmay 
Katarína, a spanyolországi Pablo Manuel Luna Navarro 
és a ógyallai Jurkovecová Aneta.
Gútán: a gútai Szénási Roland és Sós Erika.

augusztus 3-án Hermina
augusztus 4-én Domonkos
augusztus 5-én Krisztina
augusztus 6-án Berta
augusztus 7-én Ibolya
augusztus 8-án László
augusztus 9-én	 Emőd

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

Elkészítése:
A felszeletelt csirkemellet fűszerezzük, olajon elősütjük és ki-
kent tepsibe pakoljuk.
Mindegyikre teszünk egy-egy szelet sonkát és barackot, majd a 
tetejükre sajtot.
Közepes hőfokon készre sütjük kb. fél óra alatt.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
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Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50. – eurótól,
  betűaranyozás: 

0,70 euró/db!
Tel.: 0904 374 273

Apl iko+A beszerzésről
és bevezetésről
szóló
kérdéseivel
érdeklődjön  
a szakembereknél:

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

* Sírkövek vésése és festése. 
Tel.: 0908 753 072. 
* Búza és árpa eladó. Tel.: 
0915 343 546.

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk

köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, a jó barátoknak,
a kollégáknak és mindazoknak,

akik július 23-án elkísérték
utolsó útjára, a kisszigeti temetőbe

a szeretett férjet, édesapát
és nagyapát,

Angyal Gábort,
(Ifjúságfalva)

ki életének 84. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat

és a részvét őszinte szavait, amelyekkel
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család 

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

A Komáromi Jókai Színház
székhelye: Petőfiho 1, 945 01 Észak-Komárom 
a magasabb szintű területi egységek – önkor-
mányzati kerületek – vagyonáról szóló 446/2001 
Tt. sz. törvény 9a.§, 5. és 9. bek. szerint közzéte-
szi azon szándékát, hogy

közvetlen bérbeadás formájában
bérbe kívánja adni

az Észak-Komárom kataszterében a 10535 sz. tulaj-
donlapon nyilvántartott, természetben a 139 sz. par-
cellán a 2924 helyrajzi szám alatt található 
építmény 50 m2 területű részét. Az ingatlan-
rész büfé üzemeltetésére alkalmas, a bérleti 
szerződés meghatározatlan időtartamra szól, 
a bérleti díj minimális összege évi 56 €/m2.
A kérvényhez csatolni kell az igazolást, 
hogy a kérvényezőnél nem állnak fenn a 
magasabb szintű területi egységek – önkormányzati 
kerületek – vagyonáról szóló 446/2001 Tt. sz. tör-
vény 9a.§ 6. és 7. bek. szerinti kizárási okok. 
Az érdeklődők árajánlatai az alábbi címre postázandók:

Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház

945 01 Komárno
Az árajánlatok beküldési határideje 2019. 8. 8. 
délután 15 óráig. A borítékra írják rá: „NÁJOM 
– neotvárať” („BÉRLET – nem felbontandó”).
A bérlemény megtekintésének időpontját telefo-
non kérjük egyeztetni.
A kiírónak jogában áll minden pályázatot eluta-
sítani. További információk: DOBAI Tibor mér-
nök, a www.jokai.sk weboldalon, a 907770517-
es telefonszámon.

Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház
adresa Petőfiho 1, 945 01 Komárno 

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v zne-
ní neskorších predpisov zverejňuje zámer

prenajať formou priameho nájmu
časť priestorov

v budove s.č. 2924, p.č.139, LV č. 10535, k.ú. 
Komárno, vo výmere 50 m2, 
vhodné na prevádzkovanie 
bufetu, s dobou nájmu na 
neurčitú, s cenou nájmu mi-
nimálne 56 €/m2 ročne. 
K žiadosti je potrebné dolo-
žiť potvrdenie, že uchádzač 

nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných cel-
kov v znení nesk. predpisov 
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte 
na adresu: 

Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház

945 01 Komárno
8. 8. 2019 do 15:00 v označenej obálke:  

„NÁJOM – neotvárať”
Termín obhliadky: telefonicky upresniť
Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky po-
nuky.

Bližšie inf.: Ing. Tibor DOBAI
na int. stránke www.jokai.sk, na tel. č. : 

+421907770517

A megmaradt csokoládét 
még egyszer felolvasztjuk, 
és villával vékony sugár-
ban a süteményre folyatjuk. 
Megszórjuk a pisztáciá-
val, és tejszínhabrózsákkal, 
mentalevelekkel, citromhéj-
jal díszítve, felszeletelve tá-
laljuk.

Szakmai tapasztalattal rendelkező
főpincért 

(Gútáról és környékéről)
azonnali belépéssel felveszünk!

Tel.: 0905 860 431

Komárom,
Munka utca 25.
Tel.: 7704 310 

www. aplicoplus. sk


