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● Gazdag kínálat a Jókai
Színháztól
● Gál miniszter és a véletlenek esetek
2. oldal
● A gútai aratóbál osztatlan sikere
3. oldal
● Magyar ezüstérmes a
komáromi kenus7. oldal
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Rendkívüli önkormányzati ülést tartottak hétfőn

„Mindennapi
kenyerünket
add meg
nekünk ma!”

Gúta nem kér a sertéstelepből

ÓGYALLA Igazi ünnepnapi programmal
készülnek a Szent István napi megemlékezésre az ógyallai Csemadok-tagok. Augusztus 24-én délben kakasfőző-verseny
kezdődik, 13 órától Bernáth Tamás operettslágereket énekel, 14 órától az Ordódy-kastélyban festett falapokat adnak át,
15 órától az Égimeszelők – gólyalábas
csoport műsora szórakoztatja a legkisebbeket. Az új kenyér megáldását Józsa Attila esperes-plébános celebrálja, majd a
helyi és pápai népművészetei csoportok
fellépése következik, ahol közreműködik
a Bellő zenekar.
NASZVAD Augusztus 18-án a Csemadok szervezésében lesz megemlékezés,
de a köz-ség központi ünnepségére ezúttal is a plébániatemplomban kerül sor
augusztus 20-án. Az ünnepi szentmise
18 órakor kezdődik, amelyen Heriban
László plébános áldja meg az új kenyeret és méltatja Szent István országalapító
tevékenységét.

Az MKP-nak ártanak a választási összefonódásról szóló tárgyalások

Szent Istvánra
és az országalapításra
emlékezünk

KOMÁROM Augusztus 20-án, 17
órakor Szent István komáromi szobránál kerül sor a hagyományos ünnepségre és az új kenyér megszentelésére.
A kenyéráldást és -szentelést ökumenikus
istentisztelet keretében Ft. Fazekas László református püspök és Ft. John Simoneau komáromi káplán végzi el. Ünnepi
beszédet Jankovics Marcell, a Magyar
Művészeti Akadémia alelnöke mond. Az
ünnepi műsorban fellép Habodász István,
a Pesti Magyar Színház művésze, a Dóka
Zsuzsa–Szabó László énekespáros, a Gaudium Vegyeskar és hangszeres kamaraegyüttes. A Szent András bazilikában 18
órától ünnepi ökumenikus istentiszteletre
kerül sor. A Tatra moziban 20 órakor kerül levetítésre az István a király című zenés film, amelyet Koltay Gábor rendezett.
GÚTA Tekintettel a Nagyboldogasszony
plébániatemplom búcsújára és a 35. Gútai
Vásár programjára, a Szent Rozália emlékparkban 17 órakor kezdődik a Szent
István-napi koszorúzási ünnepség Ünnepi
beszédet mond Horváth Árpád, Gúta polgármestere és Dr. Viola Miklós, az MKP
gútai városi szervezetének elnöke.

Lapunk
tartalmából:

Nagyon is valós hírnek bizonyult, amikor lapunk múlt heti számában beszámoltunk arról, hogy a dán érdekeltségű, nagyipari sertéstelepeket üzemeltető cég nagy valószínűség
szerint megvásárolja a Balseed Kft. Gúta melletti újmajori (Stagnóca) telepét, a hozzá
tartozó földterületekkel együtt, és itt is sertéstelepet hoz létre. A Balseed számára felesleges
kiadást jelent a kiskapacitású hizlaldájának üzemeltetése, ráadásul teljes mértékben vis�szatér eredeti küldetéséhez, a vetőmagtermesztéshez, amelyhez csak minőségi termőföldet
használhat. Köztudomású, hogy a stagnócai terület ezt a feltételt nem teljesíti. A DAN cég
és a Balseed egyelőre előszerződést kötött az eladásra, de Ambros Pál mérnök, a csörgői telephely tulajdonosa nem zárkózik el attól, hogy másnak adja át az épületeket és a területet.
Természetesen a DAN cég által felkínált áron.
Mint az előrelátható volt, az rosok polgármestereivel közös szíteni egy átfogó elemzés. A
ülésen résztvevő 14 képvise- tiltakozó határozatot fogadnak képviselők javaslatára a városlő egyhangúan elhatárolódott majd el, s a Nyitrai Regionális irányítás a reális véleményezés
attól, hogy a város határában Közegészségügyi Hivatal vala- érdekében szakbizottságot állít
ipari sertéstelepet alakítsa- mint a Nyitra megyei illetékes fel, az építésügyi és környezetnak ki. Az MKP frakciója már hivatal is elutasító határozatot védelmi bizottságok tagjaiból,
korábban benyújtotta tilta- ad majd ki. A képviselőket arra illetve külső szakértők bevonákozását, s várhatóan hasonló kérte, hogy segítsék elő, hogy sával.
döntése lesz a keszegfalvai a lehető legrövidebb időn belül Mint arra Lengyel István képönkormányzatnak is. Horváth Gúta lakossága petíció aláírásá- viselő is felhívta a figyelmet,
Árpád polgármester bevezető- val fejezhesse ki véleményét az eddig még soha nem tapasztalt
jében kijelentette, hogy sem- ügyről. Mészáros Imre, a kör- véleményegység alakult ki az
miképpen sem engedélyezi zeti építésügyi hivatal vezetője önkormányzatban.
a sertéstelep létrehozását, s elmondta, hogy mintegy másfél Remélhetően ez az összhang
mindent megtesz a beruházás éves folyamat kezdődik, hiszen továbbra is minden olyan
megakadályozása érdekében. A környezeti hatástanulmányt kér ügyben megmarad, amikor
polgármester elmondta, hogy a környezetvédelmi miniszté- Gúta érdekében kell szavaza környező települések és vá- rium, ennek alapján kell elké- ni.

Se veled, de nélküled sem?

A legújabb felmérések szerint a Progresszív Szlovákia/Együtt (PS/Spolu) koalíció elérte a plafont, s tovább már nem tud növekedni, noha így is a második helyre futott be. A liberális pártnak 14 százalékos támogatottságot mértek. Harmadik helyen a Kotleba-féle Néppárt (ĽSNS)
végzett 12,1 százalékkal.
A parlamentbe kilenc párt ke- SNS (mindketten 7 százalék), sem az MKP. Bugáréknak 4,7
rülne be, a fenti hármason kívül valamint a Boris Kollár vezette százalékot, az MKP-nak 3,4 száa kereszténydemokrata KDH Család vagyunk (Sme rodina – zalékot mértek. A felmérésben
(7,5 százalék), az Sas és az 6,3 százalék), a Matovič vezette szereplő többi párt összesen 4
OĽaNO (6 százalék) és a volt százalékot ért el együttvéve.
államfő, Andrej Kiska nevével Egyes szakvélemények szerint
fémjelzett Emberekért (Za ľudí). az, hogy az MKP visszacsúszik
Utóbbi 5 százalékos eredményé- népszerűségi mélypontjára, azvel a parlamenti küszöböt éppen zal magyartázhatzó, hogy nem
csak átlépte. A felmérés szerint tagságának aktivizálásával fognem kerülne be a szlovák tör- lalkozik, hanem tárgyal a Hídvényhozásba sem a Most-Híd, dal.
Az elektromos autók nemcsak környezetkímélő, hanem gazdaságos utazást is kínálnak. A járművek hatótávolsága
100–180 km, de modelltől függően akár 350 kilométer is lehet. Európa sztrádáin is egyre több ilyen halk gépkocsival
találkozhatunk, s érezhető, hogy a jövő gépkocsijai a zajcsökkentéshez és a légszennyezés csökkentéséhez is jelentős
mértékben hozzájárulhatnak. Az elmúlt napokban egy dicséretre méltó kezdeményezés indult Komáromban, ahol
elektromos autókat lehet bérelni.
A bérelhető járműveknek két tól, de méretben nem kell nagy más olyan cégek autóival, me- 1,80 euró, tarifától függően.
fajtája van a D1 és a D2, me- eltérésekre gondolni.
lyek elektromos járműveket Az idősek számára is kiválóan
lyek leginkább a felszereltsé- A jövőben a merész vállalkozók gyártanak. A bérelhető autókat alkalmas, vagy akár azoknak,
gükben különböznek egymás- szeretnék bővíteni kínálatukat eleve városi forgalomra ter- akik minden nap, rendszeresen
vezték, egyszerű vezérlőkkel, használnak autót, és az általuk
automata
sebességváltóval, naponta megtett kilométere
könnyű parkolhatósággal. Az száma 80–120 km körül van.
elektromos autó főleg a fiata- Az elektromos autó azonban
labb korosztályban kedvelt, lehet a család második vagy
aki kötelezettségek nélküli, harmadik autója is. A ZhiDOu
tudatos környezetkímélő hoz- elektromos autók könnyen felzáállással rendelkezik. A 247 tölthetők, közvetlenül egy 230
km hatótávolságú autó teljes V-os csatlakozóból és hosszabb
villamosenergia-fogyasztása utakra is alkalmasak.

Elektromos bérautók állnak az érdeklődők szolgálatára

Új szolgáltatás segít Komárom
légszennyezésének csökkentésében

35.

GÚTAI
BÚCSÚ

és VÁSÁR

Nagyobb volt a füstje …

Kilométerekre látni lehetett a gomolygó füstöt Gúta fölött.
Mint arról korábban beszámoltunk, alig egy hónappal ezelőtt
szinte teljesen megsemmisült a felhalmozott fa alapanyag, valamint a város szélén működő parkettagyár. A helyreállítási
munkálatok ugyan már megkezdődtek, de a múlt hét végén
ismét felütötte fejét a „vörös kakas”. Mint azt a helyszínre
érkező három tűzoltókocsi
személyzete is megállapította, ezúttal a telépen tárolt
Augusztus 18-án,
műanyag zúzalék okozta,
19 órakor a komáromi
amely ugyan nem nagy lángKlapka téren
gal, ám annál nagyobb füsttel égett. Szerencsére idejéEMMER PÉTER
ben sikerült a tüzet eloltatni,
önálló szólókoncertje
így mérgező anyag nem jutott a levegőbe. A tűzoltóság
szakemberei vizsgálják a
tűz keletkezésének okát, az
elektromos szikra lehetőségét már kizárták.

VII. Lehár nyár

Tiltakozás a gútai
sertéshizlalda ellen

Nagy felháborodást váltott ki az, hogy a DAN sertéstelepeket
üzemeltető dán vállalat szeretné felvásárolni a Balseed mezőgazdasági üzem tulajdonában levő hizlaldájának telephelyét,
ahol a nagykesziéhez hasonló nagyságrendű nagyüzemet szeretne kiépíteni. A tiltakozás kifejezésére petíciót indítanának
az egyet nem értők.
A petíció széles támogatottsá- társulás tagja, a mezőgazdász
gát jelzi, hogy a petíciós bizott- tiltakozások egyik vezetője,
ságban részt vállalt Horváth Árgyusi Imre, a környezetÁrpád, Gúta polgármestere, védelmi bizottság elnöke, Dr.
Lukács Imre, Kamocsa pol- Németh Iveta mérnök, a FORgármestere, Pataki Dezső, Ke- TE csoportosulás részéről,
szegfalva polgármestere, Mgr. Forgács Attila, a Helló Gúta
Madarász Róbert, az MKP polgári társulás részéről. A pehelyi frakciójának elnöke, Ró- tíciós bizottság elnöke Halász
bert Pikáli, a Köz-Ért polgári Béla mérnök.

Augusztus 15 – 18.
Aki a jövő hét folyamán Gútára megy, számoljon azzal,
hogy jelentős útkorlátozással kerül szembe, mert a vásár ideje alatt lényegében a belvárost teljes egészében
lezárják. A hét folyamán azokon a helyszíneken, ahol
a vásár és a kulturális rendezvények lesznek, motoros permetezővel szúnyoggyérítést végeznek. Egyelőre csaknem háromszáz vásáros jelezte érdeklődését a
városháza kereskedelmi szakosztályán, ami annak köszönhető, hogy a múlt héten volt a galántai vásár, így
időben nem ütközik a két rendezvény.
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A Jókai Színház 2019/20-as évadjának programjában
bőséges a kínálat minden korosztály számára

Mi szemnek, szájnak,
léleknek ingere

Biztos, hogy
ő a „legjobb”
miniszter?

Augusztus 7-én egy meghibásodott biztonsági berendezés miatt összeomlott a vasúti közlekedés Pozsonyban
és környékén. Nem először
történt ilyen eset, napirenden vannak kis hazánkban a
kigyulladt mozdonyok, kisiklott vagonok. Ezúttal is
kitartó türelemre volt szükségük a vonattal utazóknak
szerdán (augusztus 7.) a kora
esti órákban. Egy biztonsági
berendezés meghibásodása
ugyanis nem kis káoszt okozott a vasúti közlekedésben.
A meghibásodás azt eredményezte, hogy több járat
is órákat késett. A RegioJet
Pozsonyból 16:13-kor Komárom felé induló gyorsított
járata közel 150 percet késett,
és a később induló járatok is
jelentős késésekkel közlekedtek. A Szlovák Vasúttársaság
a közölte, hogy a Pozsonyból Érsekújvár felé közlekedő vonatok is több, mint egy
órát késtek emiatt. A helyzet
az esti órákra némileg javult,
de még ekkor is további késésekkel kellett számolniuk az
utasoknak.
Érsek Árpád úr, Bugár Béla
párttársa, harcostársa és kebelbarátja hamarosan ismét
a parlamenti kormánypártok
pozitív diszkriminációjára
szorul. Az ellenzék véleménye szerint a közlekedési tárca sorozatos baklövései mögött a tehetetlenség és a teljes
hozzá nem értés áll.
Nem először írjuk le, hogy
még 1977-ben elkészült egy
tanulmány, amely a Harcsási
térségre tervezett négysávos
híd építéséről szólt. A híd
testében vasúti pályákkal,
ami a Komárom–Pozsony
közötti vasútvonal elektrifikációja mellett, Vágsellye és
Gúta között létesítendő egysávos vasútvonalat is biztosított volna, a Pozsony-Érsekújvár vasúti „főér” területén
előforduló meghibásodások
esetén.
Ha az a híd nem is készül el,
egy közlekedési miniszter
belenézhetne elődjei fiókjába…

Egyre nagyobb a komáromi Jókai Színház műsorainak népszerűsége, amire az is bizonyíték,
hogy amíg a 65. évad előadásaira 45 276 kedves néző váltott jegyet, addig a véget ért 66. szezonban már 47 540-re nőtt a nézőszám. Ez csakis a színészek, a műszak, a háttérmunkások,
a műhelyekben dolgozók, tehát az egész Komáromi Jókai Színház összefogása révén jöhetett
létre, de ne feledkezzünk meg a felsorolásban a nézőkről sem, akik a színházat „éltető” közegnek számítanak.
Igaz, gyermekműsornak készül az Oz a nagy varázsló színpaA színházban véget ért a nyá- magát az ünnepi hangulatnak: Judit és Kern András. Maude di adaptációja, de biztosak lehetünk abban, hogy ezúttal nem
ri szabadság, elkezdődnek az Leone, az öreg Glembay első különc, szabadszájú és harsány csak a szülők akarnak ott lenni a családi délutánokon, hanem
olvasópróbák. Az új évadban házasságából született fia, aki a nő, Lionel pedig kifogástalan a nagyszülők is…
is igyekszik a társulat a lehető művészetet választotta az üzleti modorú, művelt és meglehe- zik egy hasonmása a világon. azért meglepő, mert Makrócz a
legjobb kínálattal lenyűgözni a karrier helyett, és amikor hos�- tősen cinikus férfi. Ők ketten És Chandebise igazgató hiába város kiskirálya, s egyben igen
szú idő után most újra találko- talán soha nem találkoztak vol- korrekt úriember, ha belőle is jó cimborája a helyi vezetőknézőket.
A közönség megtekintheti majd zik apjával és a családdal, egyre na, hiszen Maude munkanélkü- kettő van. A felesége gyanút nek. Felesége, Line is elcsodálMiroslav Kržela A Glembay kevésbé képes magában tartani li pincérnőként egy lepukkant fog, és tőrbe csalja. Chande- kozik ezen, de nem is firtatja,
ház című drámáját Martin Huba mindazt, amit a rokonokról, az lakókocsiparkban él Kaliforni- bise gyanút fog, és a legjobb hogy miért pont férjét válaszm. v. rendezésében. Krleža a üzleti és családi titkokról, no ában, Lionel pedig egy neves barátját küldi maga helyett. A tották meg. Kopjáss elmondja
huszadik század legfontosabb meg: apja jelenlegi és jóval fia- művészeti alapítványnál dol- barát pedig titokban a feleség feleségének, hogy valójában
horvát írója. Jelentőségét mu- talabb feleségéről tud. Nem sok gozik a kontinens másik felén, reménybeli szeretője. Egymás Makróczy elszólta magát: zsé,
tatja, hogy a munkásságát fel- kell hozzá, hogy apa és fiú, két New Yorkban. Csakhogy Mau- karjába is zuhannak a kétes hírű vé. Ez pedig egyet jelentett:
dolgozó kutatást külön szóval generáció, két világszemlélet de-nak van egy féltve őrzött Hotel umerában, de a váratlan „zsebre váglak”. Mindenkijelölik a horvát irodalmárok: ez – két férfi összecsapjon és élet- kincse: egy szerinte milliókat randevú rémálommá változik, nek ezt mondogatta, miközben
a krležológia. A most színpadra re-halálra megvívjon egymás- érő Jackson Pollock festmény, amikor mégiscsak megjele- üdvözölte az embereket, ezt
készülő darabban megismerhet- sal. Ennek az összecsapásnak aminek a valódiságáról szeret- nik Chandebise. Egyszerre két megtudván a közgyűlés nem
jük a Glembayakat: cégbiroda- a lenyomata a világhírű horvát ne hiteles szakértői véleményt irányból. Megbolydul a szálló, Makróczyt, hanem Kopjáss Istlom, dúsgazdag család, befolyá- klasszikus szerző viharos len- kapni, és most Lionelre vár azonnal összefutnak, akiknek vánt nevezte ki főügyésznek.
sos és tekintélyes polgárok, az dületű, sötét indulatokkal telt a feladat, hogy megállapítsa, nem szabad találkozniuk. Szo- Mintha Móricz korától semmi
üzleti- és pénzvilág előkelősé- drámája.
Maude festménye valódi-e bák falán át pördül az ágy, a sem változott volna a politikai
gei, élükön a családfővel, Ign- Az Orlai Produkció Stephen vagy csak hamisítvány. Azon- leírhatatlan kavarodásban min- életben…
jat Glembayval, a hetvenéves Sachs amerikai szerző vígjá- ban a találkozó, vagyis a hiva- denki észvesztve menekül egy- A gyermekeket pedig Oz, a
jubileumát ünneplő cégcsoport tékában, a Valódi hamisítvány talos értékbecslés nem úgy sül máshoz és egymás elől
csodák csodája című zenés meelső emberével. Egyetlen csa- című előadásában (bérletben) el, ahogy normálisan számíta- A Lüszisztraté nyomán színhá- sejáték várja majd Méhes Lászládtag van, aki nem tudja átadni lép fel Komáromban Hernádi nánk rá: és nemcsak a képről, zunknak íródik a Szeretkezz, ne ló rendezésében. Frank Baum
de szinte minden másról is ki- háborúzz! című zenés előadás, meseregénye, az Oz a nagy
derül, hogy nem az, mint ami- amelyet jövőre a színházi vi- varázsló 1900-ban jelent meg
lágnapon mutatunk be, Hargitai először. A történetet 1939-ben
nek elsőre látszik…
Horváth Illés rendezi a Bolha Iván m. v. rendezésében. Arisz- megfilmesítették Óz, a csodák
a fülbe című Feydeau-vígjá- tophanész remekbe szabott ko- csodája címmel. Sikerére jeltékot. Ernest-Aimé Feydeau médiája egyszerű alapra épül: lemző, hogy azóta is az egyik
(1821–1873) író fiaként szü- Az athéniak és a spártaiak évek legolvasottabb
mesekönyv,
óta
harcban
állnak
egymással.
letett,
aki
szintén
sikeres
meamelyben
végig
kísérheti
az
Múlt héten pénteken, nagy részvét
sék szerzője volt, pl. Fanny A nőknek elegük van a hábo- olvasó Dorka,Totó Emmi néni,
mellett vettek végső búcsút polgár(1858), Souvenirs d’une cocot- rúból, Lysistrate vezetésével Henrik bácsi, a Madárijesztő, a
társuktól a 46 éves Szabó Ernőtől,
te (1872). Édesanyja Léocadie megesküsznek, hogy amíg a Bádog Favágó, a Gyáva Orosza község megbecsült polgárától, aki
Boguslawa Zalewska lengyel férfiak be nem fejezik a hábo- lán, az Északi Jó Boszorkány,
mindennapi munkája mellett a helyi
származású nő volt. Húszéves rút, addig nem lesz csók, ölelés, a Keleti Gonosz Boszorkány, a
önkéntes tűzoltóság oszlopos tagja
korában írta Feydeau első ko- szerelem! A pikáns mondani- Déli Jó Boszorkány (Glinda),
volt.
mikus monológját. Első sikerét való ellenére a darab alkalmas a Nyugati Gonosz Boszorkány
Egy héttel korábban szörnyű baleset
négy évvel később, a Taille- lesz diákelőadásokra is.
és természetesen Oz sok tanultörtént. Szabó Ernő munkahelyéről
ur pour dames (A női szabó, Az évad végén színre kerül sággal fűszerezett történetét.
kerékpáron tartott hazafelé Alistál1886) című darabjával aratta. majd Móricz Zsigmond Ro- A Stúdió bérletben szlovákiai
ból, amikor az egyenes, nem különöA bohózat: a tragédia fonákja. konok című színműve Béres magyar színházi műhelyek, a
sebben forgalmas útszakaszon Opel
Arról mesél, könnyekig nevet- Attila m. v. rendezésében. The Art, a Csavar Színház, a
Insignia típiusú személygépkocsival
elgázolták. A pénteken kora este történt tragikus baleset tetően, amilyennek látszik az Móricz remekbe szabott re- City Reboot egy-egy előadása
pontos körülményei még tisztázatlanok, de az biztosnak tű- ember, és amilyennek látszani génye napjainkban is aktuális tekinthető majd meg. Vendégnik, hogy az autós hátulról ütötte el a kijelölt sávjában hala- szeretne. Szerencsére ezek nem gondolatokat vet fel. Kopjáss előadásokkal emlékezik meg a
mi vagyunk – csak a többiek. Istvánt váratlanul kinevezik társulat Lehár Ferenc és Triadó kerékpárost.
A férfi először a kocsi motorháztetőjére zuhant, majd a szél- Állítólag mindenkinek léte- főügyésznek. Megválasztása non kerek évforulóiról.
védőjének csapódott, ami be is törött. Ezt követően átrepült
a kocsi tetején. A kocsi 32 éves vezetője két kisgyermekével
utazott. A sofőr melletti ülésen, ahol a kerékpáros a szélvédőnek csapódott, ott volt a gyermekülés, a benne ülő kicsinek viszont szerencsére nem történt semmi baja.
Ernőt a nagymegyeri tűzoltók próbálták újraéleszteni, és soAzt tudjuk, hogy Gál Gábor igazság- üzlettársát is képviselte az adóhivatallal dája képviselt a bíróságon. Az Aktuakáig úgy tűnt, hogy igyekezetük sikerrel jár, mert a mentők
ügyi miniszter feleségének egy több szemben „adóproblémák” miatt. Nem lity.sk szerint Gál Gábor asszisztense a
kiérkezéséig életben is tartották.
milliós projektben van részesedése. Az az adócsalási ügybe keveredett Jopi felesége üzlettársát is képviselte az adóA kórházba szállítás közben viszont életét vesztette.
üzlettársa pedig az adóhivatallal peres- Trade volt az egyetlen olyan vállalat, hivatallal szemben, ugyanis a férfinak
kedik Gál Gábor asszisztense a felesége amit Gál Gábor miniszter ügyvédi iro- szintén „adóproblémái” voltak.
Gál feleségének üzlettársa 97 családi ház felépül, akkor A Richtárske pole vállalat kapcsolódik Gál Gáborhoz és
az adóhivatallal pereskedik. a projekt értéke több mil- további tulajdonosai közé a Bugár-féle Most-Hídhoz.
Gál Gábor (Most-Híd) iga- lió euró körül fog mozogni. tartozik a nagymácsédi Ľu- Nagy két választási időszazságügyi miniszter felesége, Annak ellenére, hogy Gál a dovít Kubica is. Amikor Ku- kon keresztül Gál képviselő
Zsuzsanna jelentős részt bir- titoktartásra hivatkozva nem bica vállalata, a Pannon Food asszisztense volt. Emellett ő
tokol egy galántai befekte- akar beszélni az ügyfeleiről, Slovakia az adóhivatallal pe- képviselte a Most-Hidat hátési projektben. Zsuzsanna az Aktuality.sk tavaly mégis reskedett, akkor vállalatának rom bírósági perben is. Az
üzlettársa pedig több száz- kiderítette, hogy az adócsa- jogi képviseletét a galántai Aktuality.sk szerint Kubica
ezer euró miatt pereskedik az lással vádolt Jozef Kertész
vállalata – a Pannon Food
adóhivatallal. Az Aktuality.sk és Štefan Nagy vállalatát, a
Slovakia – azzal vádolja a
információi szerint a több tu- Jopi Trade-t képviselte a bíSzlovák Köztársaság Pénzcat családi ház felépítését ki- róságon. A hírportál szerint
ügyi Igazgatóságát, hogy az
vitelező projektbe maga Gál Gál először azzal védekezett,
adóhivatal döntése ellenére
is 200 ezer eurót fektetett be. hogy az ügyfelének „csupán
jogosulatlanul akar velük 370
Amennyiben a kimért parcel- az adóhivatallal volt probléezer eurót visszafizettetni.
lákon a tervek szerint mind a mája”, 2018 végén az adóEzzel szemben az adóhivatal
hivatal mégis leblokkolta a
az ellenőrzések alapján több
vállalat számláit, mivel szánszázezer eurót követel Kubidékos adócsalás miatt 3 milca vállalatától. „Kubica úrral
lió euróval rövidítették meg
gyerekkorunk óta ismerjük
A múlt héten Hongkongban a világ 43 or- népszerűsítése, és a világ minden tájáról
az államot. Az Aktuality.sk
egymást. Galántán és környészágából több, mint 165 résztvevő közül a származó fiatal geográfusok ismerkedése.
szerint Gál miniszter felesékén már hosszú évek óta tiszkomáromi Ľ. Šulek Gimnáziumban tanuló Szerintem az utóbbi a legfontosabb, hisz én
gének, Zsuzsannának 35%-os
tességes és becsületes vállalBéber Matúš a verseny során ezüstérmet is nagyszerű emberekkel találkoztam – nyirészesedése van a Richtárske
kozóként ismerik” – mondta
szerzett. A négy-öt napos, angol nyelven latkozta hazatérte után Matúš. Számára
pole elnevezésű vállalatban.
Gál Kubicával kapcsolatban.
zajló megmérettetés három részből állt: egy viszont szomorú tény, hogy a díjátadó ünA vállalat ugyanezen név
Gál ezenkívül azt is beismerírásbeliből, egy komplex terepfeladatból és nepségen nem tudott részt venni, ugyanis a
alatt egy befektetői projektet Nagy & Partners ügyvédi te, hogy ügyvédként is képhongkongi tüntetések és az általános sztrájk
egy multimédiatesztből.
is működtet, melynek keretén iroda látta el. Az iroda JUDr. viselte Kubica Pannon Food
– Az IGeo (Nemzetközi Földrajzi Diákolim- miatt, a tervezettnél korábban kellett a szlobelül eladásra szánt telkeket Karol Nagy tulajdonában áll. Slovakia vállalatát.
pia) versenyének alapvető célja a földrajz vák küldöttségnek elhagynia az országot.
birtokolnak Galánta mellett. A galántai ügyvéd több szálon
Forrás: https://korkep.sk/

Megbecsült társuktól
búcsúztak
a lakszakállasiak

Van, ami furcsa, van ami még furcsább, illetve csak véletlen

Az igazság útjai kiszámíthatatlanok…(?)

Földrajzból ezüstérem Honkongból
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Komárom polgármesterének azonnali feljelentést kell tennie a munkabiztonságot sértő,
szakszerűtlen palabontás miatt!

Ha nem teszi, bűnrészességgel vádolható

Lapzárta után, csütörtökön tartottak rendkívüli tásáról, illetve a Gazda utcai gondozási központ városházán tiszteletét tette az egyik magasrangú
képviselő-testületi ülést Komáromban. Az ülés, lakóházzá való átalakításához szükséges önrész munkabiztonsági tisztviselő, aki ígéretet tett az
amely a megszokott rendben (interpellációk, be- megszavazásáról. Igaz, a programpontok között ügy „elsimítására”, s ennek alapján a városháza
számolók a feladatok teljesítéséről, beszámoló szerepel majd a nagy port (azbeszport) felvert ro- jogi osztályáról kiadott okmány tanulsága szerint
az ellenőrzésekről) történik, szó lesz az örsújfa- malakókkal teli ház lebontásának ügye. Az utóbbi egy bizonyos paragrafus szerint nem kellett külusi kultúrház tetőszerkeszetének felújításáról, a hetek folyamán ugyanis egyre több helyről érke- lön bontási engedélyt szerezni a felében palatetős
Selye János utcai multifunkciós játszótér kiépí- zett jelzés arról, hogy a városvezetés minent elkö- épületre. Pedig kell, mert az illető törvény előírja,
téséhez szükséges önrész megszavazásáról, a ko- vet annak érdekében, hogy elbagatelizálja a bon- hogy veszélyes hulladék, illetve aztbeszt(!) tartalmáromi idősek otthona költségvetésének módosí- táskor elkövetett hibákat. Értesüléseink szerint a mú tetőzetek bontására kell!
Többen biztosak voltak abban, hogy kell, hogy a pala és palaszármazékok a déllyel rendelkező cég a „bontást”, egy Természetesen (?) mindez nem vonata nyári szabadságolási idő alatt erejét nemzetközi egészségügyi tiltólista ele- másik céggel, amelynek dolgozói nem kozik Komárom városára, ahol a kézveszti a felháborodás és elcsitulnak a jén áll, ugyanis rákkeltő és súlyos tü- rendelkeztek arra kellő szakbizonylat- kezet mos, illetve a felejtsük el elv alapdőelváltozásokat okozhat. Ma már tud- tal.
ján eurószázezrek tűnhetnek el, ahol
(jogos) panaszok.
Mint ismeretes, április utolsó napjai- juk, hogy sem a városvezetésnek, sem Azt három közegészségügyi laborató- senkit sem zavar, hogy az új Duna-híd
ban a város polgármestere és a KOM- pedig a KOMVaK-nak nem volt bon- rium igazolta, hogy napjainkban is az miatt megbénulhat a városi közlekedés.
VaK igazgatója a kereskedelmi JOJ tási engedélye. Igaz, az épület korábbi épület után visszamaradt törmelék is Információink szerint a belügyminiszTV híradójában számolt be arról, hogy tulajdonosának volt bontási engedélye, a megengedett palamennyiség több- tériumban már felfigyeltek a járási
azonnali hatállyal lebontatja a bástya- ám ebben sincs nyoma az ilyenkor szo- szörösét tartalmazza. A nem az elő- székhelyen történő furcsa eseményeksor mellett levő családi házat, amely- kásos kitételnek, miszerint a bontást írásoknak megfelelő bontás miatt, az re, feljelentés érkezett a NAKA (Nem
ben egy normális beilleszkedésre alkal- csak arra szakosodott cég végezheti. ide vonatkozó rendeletek és törvények zeti Bűnüldözési Hivatal) illetékeseikmatlan roma család lakott. A bontást a A dokumentumok dátumozásánál arra alapján, a város egészsége érdekében hez. A szakszerűtlen palagyűjtés miatt
kamera is megörökítette, s látni lehe- a megdöbbentő tényre figyeltünk fel, azonnali feljeslentést kell tenni, és Komárom polgármesterének hivatali
tett, hogy a tetőzetről jelentős mennyi- hogy hetekkel az épület lebontása után közveszélyeztetés miatt elkezdeni a kötelessége az azonnali feljelentés.
ségű hullámpala esik a földre. Tudni (!) végeztette el egy palabontásra enge- bűnvádi eljárást.
Különben lásd a felső címet…
Baloldali felvételünk nem a
komáromi ház bontásánál
készült, hanem abból a tanulmányból való, ahol a szakképzett munkaerő a munkabiztonsági előírásoknak megfelelő
védőöltözékben bontja a sima
palából készült tetőzetet. Jobb
oldali képünkön az ominózus
bontásból származó hullámpala-törmeléket távolítják el
a munkások védőmaszk és védőfelszerelés nélkül. Ez a munkabiztonsági előírások bűncselekménynek is minősíthető
megsértése. Ki adott ilyen feltételek mellett engedélyt a munka elvégzésére?

Félezernyi embert mozgattak meg a hajnalig tartó aratóbálban

Hatalmas sikert aratott
a Szeretlek Gúta P. T. rendezvénye
Hatalmas sikert aratott Gútán a Szeretlek
Gúta P. T. szervezésében megtartott első
puruki aratóbál. Gúta felső városrészében a
sortáncjárás után vetődött fel, hogy az odavalósi gazdák és a polgári társulás közös
rendezvényt szervez. Harminc év után ismét
lett aratóbál a városban. A hagyományos,
kézműves eljárással készült két kenyeret
(amely már az idei búzából sült a Hapeko
pékségében) Szlovák Marián esperes-plébános szentelte meg, majd a Bellő együttes
zenekara kíséretében a gútai Kikelet néptánccsoport adott elő fergeteges műsort.
Őket a Bellő együttes műsora követte, majd
Vörös Zoli biztosította a báli hangulatot. A

szervezők csak egy dologban hibáztak, talán
ők sem számítottak a hatalmas érdeklődésre,
hamar elfogyott a 200 adag gulyás, viszont
hirtelenjében lett lila hagymás zsíroskenyér
(a köznyelvben rostélyos), paprikás kalács,
és természetesen a batyubálon szokásos körbekínálás. Váratlan vendégei is voltak a rendezvénynek, ugyanis a régi hagyományokhoz illően, az egyik gútai lakodalomból ide
„rabolták el” az ifiasszonyt, akit természetesen a résztvevők alaposan megtáncoltattak,
sőt az ifjú férjjel is ropták a táncot.
Hajnali fél háromig tartott a fergeteges buli
és egyhangú volt a döntés: Jövőre, veletek,
ugyanitt!

Felvételeinken (fent jobbra) Hajkó Hajnalka, dr. Viola Miklós és Fördős
János (ők nyitották meg az aratóbált és idézték fel a régi aratóbálok
történelmét), Szlovák Marián esperes-plébános, (középen) a Kikelet
tánccsoport, a Bellő együttes és Korpás Réka, Vörös Zoltán, (lent) a
sztárszakács, Viola Attila és neje Juditka a gulyásosztás közben, fergeteges buli az utca aszfaltján, menyasszonyi tánc az aratóbálban, illetve
a nagysátor alatti közönség látható.

Az MKP megyei
képviselőinek
újabb sikere

A Komáromi járás oktatásügyi
intézményének leglátványosabb
felújítása mindenképpen az
Ipari Szakközépiskola, a Selye
János Gimnázium és a Ľ. Šulek
Gimnázium épületeinek külső
burkolati megújítás számít.
Nyitra megye önkormányzata
az integrált regionális operatív
program keretében azonban a
régió iskolafelújítására újabb 20
projekt támogatását hagyta jóvá
Ennek keretében a megyében
alapiskolai
szaktantermeket,
könyvtárakat alakítanak ki vagy
újítanak fel A legnagyobb hozzájárulást, 128 600 eurót Naszvad kapta a falu iskolájának
modernizálására. A bátorkeszi
Kováts József Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolában új szaktantermet alakítanak ki és bővítik az iskolai könyvtárat.

Új operációs
röntgen

Ezekben a napokban már
folyik az új, olasz gyártmányú, nagy kapacitású
operációs röntgen próbaüzemeltetés a MEDchir egynapos gútai sebészet műtőközpontjában. A nyolcéves
fennállását ünneplő sebészeti központ új berendezése a
műtétek alatti képdiagnosztikát teszi lehetővé, digitális képalkotása a korábbi
filmelőhívásos technológia
nélkül teszi lehetővé a sebészek számára a vizuális kontaktust az operált területtel.
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MŰSORAJÁNLAT
Augusztus 17-től 23-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

8.25
T V-2
a n i m á c ió,
12 . 2 0 Pog g y á s z , 13. 2 5
Éjs z a k a a m ú z e u m b a n
(a m e r.), 15. 50 A l e x fel ü g yel ő ( l e n g yel), 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 Vé g já t é k
(a m e r.), 21. 2 0 Vé r m e s é k
(a m e r.), 2 3.45 Eg y n e m z e t s z ü l e t é s e (a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 11.10
Isten belájkolt (a mer.),
12.15
Isten
belájkolt
(a mer.), 13.20 Ca r ter üg ynök (a mer.), 14.30 Mackó test vér 2. (a mer.), 16.0 0
A csillag k ut ya (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Neve letlen herceg nő 2. (a mer.),
21.25 Tá mad ás a Fehér
Há z ellen (a mer.), 23.55
Kont roll nél k ül (a ngol)

RTL II

8. 30 Au sz t r á l ex p r e s sz
(au sz t r á l), 10. 30 H a z u g
c s ajok t á r s a s á g a (a me r.),
12 . 30 Ba z i r o s sz Va le n t i n - n a p (a me r.), 14. 30 A
g ya nú á r nyé k á b a n , 17. 30
Éj jel- n a p p a l
Bu d a p e s t ,
21.0 0 Showd e r K lu b Be s t
of , 23.0 0 Cs a k sz ex é s
m á s s e m m i (m a g ya r)

M2

12.45 Pit yke, 14.10 Ha én
állat len nék, 16.40 Büszke bi r tok, 17.00 Elena,
Avalor herceg nője, 18.15
Csocsó -sz tor i (argentin),
20.15 Violet t a (argentin),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.35 A k vár iu m
St age Pass, 0.35 Eg y őr ült
nyár (amer.)

Duna tv

9.10 Ő r a ng ya l (a me r.),
10.0 0
Ba lat on i
nyá r,
12 . 50 Jó eb é d he z sz ól a
nót a , 13. 25 D o c M a r t i n
(a ngol), 14. 20 H á z a sz i klá k a lat t (m a g ya r), 17.0 0
G a sz t r oa ng ya l ,
18.0 0
H í r a d ó, 18. 35 Sz e r e nc s e sz omb at , 19. 35 Kór i s t á k
(né me t-f r a ncia),
21.15
A i r pla ne! (a me r.), 22 .4 0
A k u sz t i k

Duna World

11.10 A Nosz t y f iú esete
Tót h Ma r ival (mag ya r),
13.0 0 H í r a dó, 13.20 A
meste r ú r, 14.20 Balaton i
nyá r, 16.20 Csalá d-bar át , 17.20 Most a Bud ay!,
17.50 Nemez t köz i Ci rk u sz fesz t ivál, 18.50 Té rké p, 19.20 Í zőr zők , 20.0 0
Dok u zóna , 21.35 Fapa d
(mag ya r), 22.35 Ha ck t ion
(mag ya r)

Pozsony 1

11.50 A pop legendá i ,
13.45
P oirot
(angol) ,
15.35 Az as s zony, ak i
vi ssza tér (olas z), 17.2 5
A szocializmus bája i ,
18.30 Építs házat, ülte s s
fát!, 19.0 0 H í r a d ó, 2 0.3 0
Piti, piti pá (francia ) ,
21.50 A gyűjtők értékei ,
22.15 800 s zó (aus ztrál ) ,
23.00 Az as s zony, ak i
vi ssza tér (olas z)

Pozsony 2

10.25 Tudományos ma gaz in, 13.35 F armerek nek, 14.55 Tes ztmagazin ,
15.40 A farkas ok árny é kába n, 17.45 Labdarúgás ,
20.20 F ors yte s aga (an gol ), 22.10 Fargo (amer . )

Markíza tv

9.30
Vadászidény
(amer.), 11.15 Megaagy
(amer.), 14.15 Madagaszkár (amer.), 16.15 Hopp
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Csizmás, a kandúr (amer.),
22.15 Macskanő (amer.),
0.20 Demolátor (amer.)

JOJ TV

11.20 Kötelező t áncok,
13.50 A z éhezők viadala (amer.), 16.50 Hat
nap, hét éjszaka (amer.),
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35 A z a bizonyos
első év (amer.), 23.00 Taxi
(amer.), 1.00 Ny ugdíjasok
kont ra zombi k (amer.)

M1

VASÁRNAP

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

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

7.05 T V2-animáció, 11.00
Több, mint testőr, 12.35
Építkezők, 13.40 Ju manji (amer.), 15.50 Addams
Family (amer.), 18.00 Tények, 18.55 Bébi úr (amer.),
21.00
Everest
(amer.),
23.45 48 óra (amer.), 1.50
Diamond Club (mag yar)

7.55 Tőzsdecápák (amer.),
10.50 Az erdő kapitánya
(magyar), 12.25 Mancs (magyar), 14.25 Az első bevetés
(amer.), 16.25 Lúdas Matyi
(magyar), 18.00 Tények,
18.55 Időről időre (angol), 21.30 3 nap a halálig
(amer.), 0.00 Részeges karatemester (amer.)

8.00 Számkivetett (amer.),
11.15 Csinibaba (magyar),
13.25 Tor-túra (amer.), 15.30
A Pál utcai fiúk (magyar),
18.00 Tények, 18.55 Angry Birds 2. (amer.), 21.00 A
kém (amer.), 23.45 Sok hűhó
semmiért (angol-amer.), 2.15
Menekülő ember (amer.)

6.30 Kölyökklub, 10.50 Kalandozó, 12.05 Carter ügynök (amer.), 13.05 A delfin
nyomában (amer.), 15.05
Winnetou (német), 18.00
Híradó, 18.55 Cobra 11
(amer.), 20.05 Törésvonal
(amer.) 22.35 Egy lélegzetnyire (francia), 1.20 Casanova (amer.)

6.30 Kölyökklub, 9.25 Micimackó (amer.), 11.30 Millió
dolláros kar (amer.), 13.30
A lehetetlen (amer.-spanyol), 15.45 Ahol a hősök
születnek (amer.), 18.00 Híradó, 19.00 Bolondok aranya
(amer.), 21.30 … és megint
dühbe jövünk (olasz), 0.10
300 (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

9.40 Larry Crown (amer.),
11.40 Segítség, bajban vagyok!, 16.40 Csak szex és
más semmi (magyar), 18.40
Éjjel-nappal
Budapest,
21.00 Szex és New York
(amer.), 23.55 Valentin-napi meglepetés (amer.), 1.40
A jó pasi (amer.)

M2

12.45 Pit yke, 13.15 Nick y,
R ick y, Dick y, 14.10 Ha én
állat len nék , 15.50 M ickey, 16.40 Bü sz ke bi r tok ,
17.50 K a csa mesék , 18.15
Za r afa (f r a ncia), 20.15
Violet t a (a rgent i n), 21.10
Paga n i n i – A z ördög he gedű se
(ola sz- osz t r á k),
23.40 Violet t a (a rgent i n)

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.50 Jó ebéd hez szól
a nót a , 13.30 Pa r t it ú ra ,
14.30 Un iver z u m, 15.25
El nök k isasszony
(mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 Szeret ü n k , dok i!
(ausz t rál), 19.30 A suttogó (a mer.), 22.15 Mága
Zolt á n koncer t, 23.25 Balaton i nyá r

Duna World

8.35 Ö nök ké r ték , 11.20
L egend a a ny ú lpapr i k á sról (mag ya r), 13.20 A nag yok , 14.40 Nov u m , 15.15
Balaton i nyá r, 16.40 Szé p,
szőke sze rel mü n k , a Tisza , 17.35 Most a Bud ay!,
18.0 0
Ci rk u sz fesz t ivál,
19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.30
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.35 Vé dőőr i zet , 22.30 Ha ck t ion
(mag ya r)

Pozsony 1

11.15 Sz l ov á k i a ké p e kb e n , 11.4 0 A v i l á g ké pekben,
13. 35
Poi r o t
(a n g ol), 16 .15 Él e t m e n e k ü l é s kö z b e n (s z l ov á k),
17.45 Me nj ü n k a ke r t b e!,
18 . 2 0 A ko n y h á m t i t k a ,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30 K é t
t ö r vé n y (ol a s z), 2 3.4 0
Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

14.05
Fol k lór fesz t ivál,
15.20 És a k kor r á m r aga dt
(szlová k), 16.45 A K á r pátok őse rdeiben , 17.45 A
v ilágörök ség, 18.0 0 K á rpát aljai tör t énet ek , 18.30
Est i mese, 19.50 H í r a dó,
20.10 For t u na Liga , 21.30
I nd iai
nya r a k ,
22.20
Tal k show, 22.35 Gomor a
(ola sz)

Markíza tv

7.15 Tom és Jerry, 9.40
Megaagy (amer.), 11.25
Madagaszkár
(amer.),
13.10 Hopp (amer.), 15.00
Csizmás, a kandúr (amer.),
19.00 Hí radó, 20.30 Üdv
a dzsungelben (amer.),
22.40 Harc életre-halálra
(amer.)
,

JOJ TV

11.20 Taxi (a mer.), 13.20
Új csapás (a mer.), 15.50
Új ker tek , 16.50 A nyaraló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.35 A g yőzelem
(a mer.), 23.40 Át nevelő
t ábor (a mer.), 1.50 Köte lező t á ncok (a mer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

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

M2

11.05 Mesék Mátyás királyról, 12.25 Kalandozások nagy papával, 14.05
Claude, 17.25 Dr. Plüssi,
18.10 Miles a jövőből,
20.15 Dokik (amer.), 20.35
Dokik (amer.), 21.55 Szellemek kel suttogó (angol),
22.40 Akusztik, 23.50
Az A38 Hajó színpadán:
Kelemen Angelika Jazz
Quar tet, 0.45 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Mag yarország f inom, 13.20 Család-barát,
14.25 Szerel mi ál mok
(mag yar), 16.15 Tüskevár
(mag yar), 18.00 Hí radó,
18.35 A z oroszlán k i rály
(amer.), 20.05 Budavár i Palot akoncer t, 21.05
Made in Hu ngár ia (mag yar), 22.55 Válogat ás a
Dal leg jobbjaiból, 23.50
Balatoni nyár, 1.40 Hog y
volt?

Duna World

11.35 Elcserélt ember (magyar), 14.20 Balatoni nyár,
16.20 Családbarát, 17.30
Ízőrzők, 18.05 … és még
egymillió lépés Magyarországon, 19.00 Mága Zoltán
koncert, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35 Banán, pumpa,
kurbli

Pozsony 1

12.20 Profik, 14.00 Folklór,
14.30 Hegyi doktor (német),
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 Engedd
el magad! (olasz), 22.10
Rapl (cseh), 23.10 A végsőkig (francia)

Pozsony 2

12.25 Kerékpártúrák, 14.00
A holnap világa, 15.20 Magyar magazin, 15.50 New
York, 17.25 Színészlegendák, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.00 Biztonság,
23.05 Éjféli mise (szlovák)

Markíza tv

9.35 Lépésről lépésre, 11.55
Cobra 11 (német), 13.55
Monk (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Rex (szlovák), 21.40 Duso
felügyelő (szlovák), 22.45
Az Isten háta mögött (szlovák)

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 10.40
Rendőrök akcióban, 11.40
Vadlovak, 13.00 Tárgyalóterem, 15.50 Csillag születik,
17.00 Hírek, 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.10
Heti hetes

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 9.50 Malacka, a hős (amer.), 11.20
Még egy kis átverés (dél-afrikai), 13.30 A szórakozott
professzor (amer.), 15.20
Nevem: Senki (amer.), 18.00
Híradó, 19.00 Némó nyomában (amer.), 21.00 A galaxis
őrzői (amer.), 23.40 Holt költők társasága (amer.)

RTL II

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

M2

12.30 Kalózka és Kapitány
kalandjai, 13.25 Mamamackók, 14.05 Claude, 14.35
Leo, az ifjú vadőr, 17.25 Dr.
Plüssi, 19.25 Alvin és a mókusok, 20.00 Petőfi Zenei
Díj 2019, 22.30 Szellemekkel suttogó (amer.), 23.15
Odaát (amer.), 0.10 Kulis�szák mögött, 1.05 Violetta
(argentin)

Duna tv

12.30 Isten kezében, 13.00
A szent korona kálváriája,
13.35 Univerzum, 14.25 Szerelmi álmok (magyar), 16.25
Isten éltessen, Magyarország!, 16.55 Szent jobb körmenet, 19.30 Híradó, 20.05
Budavári
Palotakoncert,
21.00 Isten éltessen, Magyarország!, 21.35 Sacra Corona
(magyar), 23.45 Virtuózok
sikerei

Duna World

11.20 István király (magyar),
13.00 Híradó, 13.15 Nemzetiségi magazinok, 14.15 Útravaló, 14.30 Isten éltessen,
Magyarország!, 15.15 Csíksomlyói passió, 17.40 Ízőrzők, 18.10 … és mégegymilló lépés Magyarországon,
19.00 Magyar válogatott,
20.00 Üdítő, 21.00 Isten éltessen, Magyarország!, 21.45
Munkaügyek
(magyar),
22.50 Banán, pumpa, kurbli

Pozsony 1

12.20 Profik, 13.11 Építs
házat, ültess fát!, 14.20 Hegyi doktor (német), 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
Kleist doktor családja (német), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Az igazság
(cseh), 21.45 Hidd el nekem!
(angol), 22.45 Ray Donovan
(amer.)

Pozsony 2

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Esmeralda
(mexikói), 15.40 Szerelmem, Ramón (mexikói),
16.45 Anya (török), 18.00
Tények, 19.10 A hegyi
doktor újra rendel (német),
20.00 Bezár a bazár!, 21.25
Áll az alku, 22.50 Exek és
szeretők (amer.), 0.55 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.55 Szulejmán (török), 13.05 Szulejmán (török), 14.20 Drága
örökösök, 15.35 Elif (török),
16.45 Megtörve (török),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 20.00 Drága örökösök, 21.10 Barátok közt,
21.50 Showder Klub, 22.55
Privát kopók (kanadai)

RTL II

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

M2

12.30 Kalózka és Kapitány kalandjai, 13.25 Mamamackók,
15.25 Kody kalandjai, 15.45
A dzsungel könyve, 17.25 Dr.
Plüssi, 18.10 Miles a jövőből,
19.25 Alvin és a mókusok,
20.15 Dokik (amer.), 20.35 Dokik (amer.), 21.05 Én vagyok
itt, 21.55 Szellemekkel suttogó
(amer.), 22.45 Odaát (amer.),
23.35 Az A38 Hajó színpadán,
0.35 Violetta (argentin)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.45
Jamie egyszerű kajái, 13.20
Család-barát, 14.25 Kitekintő, 15.15 Végtelen szerelem
(török), 16.10 Anya, az állatorvos (német), 17.05 Rex Rómában (olasz), 18.00 Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Brown atya (angol), 20.35 Mattoni (cseh),
21.40 Pietro szigete (olasz),
22.30 Szabadság tér

Duna World

11.40 A pad (magyar),
13.00 Híradó, 13.20 Horvát krónika, 14.20 Balatoni
nyár, 16.20 Család-barát,
17.20 Ízőrzők, 17.50 … és
még egymillió lépés Magyarországon, 18.40 Itthon
vagy!, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Budavári
Palotakoncert, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.30
Banán, pumpa, kurbli, 0.00
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Profik, 14.25 Hegyi
doktor (német), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55
Kleist doktor családja (német), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Dubček (szlovák), 21.55 A besúgó (kopr.),
23.45 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.25
Kerékpártúrák, 13.55 A
holnap világa, 15.25 Kvartett, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.05 A római király
(cseh), 23.50 Talkshow

11.40 Törpék, 12.30 Kerékpártúrák, 13.45 Dokumentumfilm, 15.20 Magyar
magazin, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Kérdezzék meg otthon!, 20.45 A
megszállás, 23.00 Az ismeretlen katona (cseh)

11.50 Cobra 11 (német),
13.55 Monk (amer.), 14.50
Jószomszédi
viszonyok,
15.55 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi
történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Feleségcsere, 21.55
Anyós, 23.10 Családi történetek, 0.15 Gyilkos elmék
(amer.)

9.40 Lépéséről lépésre,
12.00 Cobra 11 (néemt),
14.05 Mon k (amer.), 15.05
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi titkok, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 A bajnok nő (amer.),
22.30
Gyilkos
elmék
(amer.), 2.00 Mon k (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

10.40 Rendőrök akcióban,
11.40 Vadlovak, 13.10 Tárgyalóterem, 15.50 Csillag születik, 18.00 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 A segélyhívó (amer.),
22.40 A győzelem (amer.),
2.35 Vadlovak

Markíza tv

JOJ TV

10.40 Rendőrök akcióban,
11.40 Vadlovak, 13.00 A
tárgyalóterem, 16.00 Csillag születik, 18.00 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Fekete özvegyek (cseh), 22.00
Egy cipőben (amer.), 0.55
Hawaii 5.0 (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Esmeralda
(mexikói), 15.40 Szerelmem, Ramón (mexikói),
16.45 Anya (török), 18.00
Tények, 19.10 A hegyi
doktor újra rendel (német),
20.00 Bezár a bazár!, 21.25
Áll az alku, 22.50 Áll az
alku, 0.50 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.55 Fókusz,
13.05 Ausztrál expressz
(ausztrál), 14.20 Drága örökösök, 15.35 A szeretet útján (török), 16.45 Megtörve,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
20.00 Drága örökösök (magyar), 21.10 Barátok közt,
21.50 Mint macska az egérrel (amer.)

RTL II

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

M2

11.15
Vízipók-Csodapók,
12.30 Kalózka és Kapitány
kalandjai, 13.25 Mamamackók, 13.40 Kelj fel, Marci!,
14.35 Leó, az ifjú vadőr, 17.25
Dr. Plüssi, 18.10 Miles a jövőből, 19.50 Bob, a mester,
20.15 Dokik (amer.), 21.05 Én
vagyok itt, 22.10 Kiberma,
22.45 Odaát (amer.), 23.30
Kulisszák mögött

Duna tv

12.50 Jamie egyszer ű kajái, 13.20 Család-barát,
15.15 Végtelen szerelem
(török), 16.10 Anya, az állator vos (német),17.05 Rex
Rómában (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Brown atya (angol), 20.25
A nagy négyes (angol),
22.10 Mit csinált felséged
3-tól 5-ig? (magyar)

Duna World

11.25 Kiskirályok (magyar), 14.20 Balatoni nyár,
16.20 Család-barát, 17.25
Ízőrzők, 18.05 … és még
egymillió lépés Magyarországon, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.35 Munkaügyek
(magyar), 22.35 Banán,
pumpa, kurbli

Pozsony 1

12.20 P rof i k , 13.15 Épít s
há zat , ü ltess fát!, 14.20 A
má sod i k leht őség, 16.25
A v ilág ma d á r t ávlatból,
16.55 K leist dok tor csalá dja (német), 17.45 A
pá rbaj, 18.20 Ö ten öt ellen , 19.0 0 H í r a dó, 20.30
Med iciek (ola sz-f r a ncia),
21.25 Vi k tór ia k i r ály nő
(a ngol), 23.0 0 A má sod i k
lehet őség

Pozsony 2

PÉNTEK

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Esmeralda
(mexikói), 15.40 Szerelmem, Ramón (mexikói),
16.45 Anya (török), 18.00
Tények, 19.10 A hegyi
doktor újra rendel (német),
20.00 Bezár a bazár!, 21.25
Áll az alku, 22.50 Áll az
alku

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.55 Fókusz,
13.05 Ausztrál expressz
(ausztrál), 14.20 Drága örökösök, 15.35 A szeretet útján (török), 16.45 Megtörve
(török), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 20.00 Drága örökösök, 21.10 Barátok közt,
21.50 Gagyi mami (amer.),
0.30 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

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

M2

11.30 Pityke, 12.30 Kalózka és Kapitány kalandjai,
14.00 Szájkosaras kosaras 2.
(amer.), 15.25 Kody kalandjai,
17.25 Dr. Plüssi, 20.15 Dokik
(amer.), 21.05 Én vagyok itt,
21.55 Szellemekkel suttogó,
22.45 Odaát (amer.), 23.35
Akvárium, 0.35 Violetta (argentin)

Duna tv

12.45 Ízőrzők, 13.20 Családbarát, 14.25 Kitekintő, 15.15
Végtelen szerelem (török),
16.05 Anya, az állatorvos
(német), 17.05 Rex Rómában
(olasz), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Brown atya
(angol), 20.25 Nőj meg, teknős! (angol), 22.00 Beszélj a
szerelemről! (amer.)

Duna World

11.35 Kiskirályok (magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.20 Balatoni nyár,
16.20 Család-barát, 17.25
Ízőrzők, 18.05 … és még
egymillió lépés Magyarországon, 19.00 Magyar
válogatott, 20.00 Önök
kérték, 21.35 Munkaügyek
(magyar), 22.35 Banán,
pumpa, kurbli

Pozsony 1

12.20 P rof i k , 13.35 Menjü n k a ke r tbe!, 14.40 A
má sod i k lehet őség, 16.25
A v ilág ma d á r t ávlatból,
16.55 K leist dok tor csalá dja (német), 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A pop legend ái, 22.30 Ja mes Bond
(a me r.), 0.35 A má sod i k
leht őség

11.40 Tör pék, 13.55 A holnap világa, 15.25 Európa
képekben, 17.00 Szlovák
falvak
enciklopédiája,
18.00 Varázslatos városka, 18.30 Esti mese, 19.50
Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 20.55 Paterson
(kopr.), 23.10 Talkshow

Pozsony 2

9.40 Lépésről lépésre, 12.00
Cobra 11 (német), 14.05
Monk (amer.), 15.05 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Feleségcsere, 23.15 Rex
(szlovák)

12.00 Cobra 11 (német), 14.05
Monk (amer.), 15.05 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Babovřesky 3.
(cseh), 22.40 A Bourne-rejtély
(amer.)

11.55 Élő panoráma, 15.00
Kajak-kenu világbajnokság,
17.00 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese, 19.45
Röplabda Eb, 21.55 A holtak
nem énekelnek (szlovák),
23.10 Pozsonyi Jazz Napok

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

10.30 Rendőrök akcióban,
11.30 Vadlovak, 12.50
Tárgyalóterem,
15.50
Csillag születik, 17.00
Híradó, 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 K r i m i,
19.30 H í r a dó, 20.35 Miniszterek (szlovák), 21.50
Inkognitó, 1.45 Vadlovak

10.40 Rendőrök akcióban,
11.40 Vadlovak, 13.00 Tárgyalóterem, 15.50 Csillag születik,
18.00 Főzd le anyámat!, 18.00
Védelmezők, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Minden,
amit szeretek, 22.10 Szlovákia nem ítélkezik, 23.00 Next
(amer.)
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Növényvédelem

Kiváncsi férj

Augusztus közepe a kertjeinkben

Kevesen tudják, hogy a 100%ot közelítő kiváló minőségű
áruhányad kizárólag intenzív
ültetvényekben, és intenzív
termesztéstechnológia alkalmazásával érhető el. Az ilyen
típusú ültetvényekben egyre
nagyobb szerepet kap a zöldmetszés és a gyümölcsritkítás, melyek központi szerepet
játszanak a kiegyenlítetten
magas, jó minőségű termés
elérésében. És ez vonatkozik a
háztáji gyümölcsösökre is.
Zöldmetszés
A hajtásválogatás során a fák
koronájából kizárólag a kedvezőtlen helyzetű és állású folyó
évi hajtásokat távolítjuk el. A
hajtások különböző mértékű
visszametszése, valamint a
hajtáscsúcs (vitorla) eltávolítása kisebb-nagyobb mértékben elősegíti az oldalrügyek
kihajtását, elágazódást, azaz a
termőfelület növelését. Ezt a
beavatkozást jellemzően fiatal
fákon, a koronaalakítás időszakában célszerű elvégezni, de
egyes években termőkorú fákon is kedvező hatású. A szüret utáni metszés a csonthéjas
gyümölcsfajok egy részénél
(cseresznye, meggy, kajszi,
korai szilvafajták) alkalmazott,
közvetlenül a szüreti időszak
után végzett, a téli metszéshez
hasonló erősségű beavatkozás.
A fákon a perifériális részek elsűrűsödése miatt nyár közepére a belső részek árnyékoltak.
A szüret utáni metszéssel még
néhány hónapig a fa egészének
kedvezőbb megvilágítottságát
teremtjük meg. A szüret utáni metszés kedvező hatású a
virágképződésre, valamint a
belső koronarészek generatív
aktivitásának növelésére. Célszerű a metszést a szüret utáni két héten belül elvégezni,

mivel későbbi időszakban a
metszésnek már a negatív hatásai (asszimiláló lombfelület
csökkenés) érvényesülnek. A
nyári, nyárvégi metszés elsősorban az almatermésűeknél
(alma, körte) alkalmazott eljárás, a jól színeződött gyümölcs
arányának növelését, valamint
a következő évi téli-, télvégi
metszés mértékének csökkentését szolgálja.
A metszés időszaka gyümölcsfajtól, és fajtától függően augusztus közepe és szeptember
közepe között határozható
meg úgy, hogy az 3, esetleg 4
héttel előzze meg a tervezett
szüret idejét. Ennyi időre van
szükség, hogy az addig kevésbé, vagy nem
színeződött gyümölcsök megfelelő fedőszíne
kialakuljon. A
metszést akkor
lehet megkezdeni, amikor a
hajtások zöme
már csúcsrügyben záródott. A
nyári
metszés
azért nem lehet túl korai és
túl nagy mértékű, mert ez a
vegetatív növekedés elhúzódását eredményezheti, aminek
következtében nem lesz megfelelő a termőrügy-differenciálódás. Kézi gyümölcsritkítás
Az intenzív ültetvények új,
nagy termőképességű fajtáinak az évek többségében a
kívántnál nagyobb számban
kötődnek a gyümölcsök, így
ritkítással kell biztosítani a folyó évi termés megfelelő méretét, színét, beltartalmát, és a
következő évi termés alapját
jelentő termőrügyképződést.
A ritkítás elhagyása esetén
nagy termésű évet, alacsony

terméshozamú, illetve kihagyó
év követ (szakaszos terméshozás). Alma, körte, kajszi és
őszibarack fajoknál szükséges
elvégezni a gyümölcsritkítást
a kívántnál nagyobb kötődés
esetén. A gyümölcsritkítást
azonban csak a természetes
gyümölcshullás befejeződése
után célszerű elkezdeni. Az
őszibaracknál a teljes virágzás
utáni 5. héten kell megkezdeni
a ritkítást. Kajszi esetén korábban, a sziromhullást követő
3–4 hetes időszakban célszerű
elvégezni a műveletet. A ritkítás kivitelezése során először az apró, deformált, sérült
gyümölcsöket kell eltávolítani.
Fontos feladat a különböző
alma és őszibarack
fajtáknál a csokrosan kötődött gyümölcsök ritkítása,
mert az összeérő
termések növényvédelmi problémát
eredményeznek, illetve gyakran még
érés előtt lehullnak,
mert lefeszítik egymást a gallyakról.
A gyümölcsritkítást ideális
esetben fára és ágakra, gal�lyakra is differenciáltan kell
végezni. A gallyak terhelésénél
pedig, azok teherbírását és stabilitását kell figyelembe venni.
Nyilvánvaló, hogy a vastagabb
gallyakon több gyümölcsöt
lehet hagyni. A legpontosabb
a gyümölcsritkítás, ha a felesleges termést kézzel szedik
le a fákról. A ritkítás során a
legkedvezőbb lomb/gyümölcs
arányt kell kialakítani. A jó
minőségű gyümölcs kialakulásához almánál például 30–40
db, míg őszibaracknál 20 db,
kajszinál pedig 30 db levél jut
egy gyümölcsre.

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége * Kiscsapó utca 22. * 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam. sk

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

humor-csokor

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

Tel.: 0907 283 324

Az öreg székely paraszt kinn szánt a falu határában.
Odamegy hozzá a szomszédja:
– Hé, szomszéd, a felesége megszökött a kováccsal!
Az öreg nem szól semmit, csak szánt tovább.
– Hallotta, mit mondtam? Nem megy utánuk?
Mire az öreg a válla fölött odaszól:
– Előbb a munka, aztán a szórakozás.
Az ügyvéd és a bíró karamboloznak. Kikászálódnak a roncsokból, és amikor egymásra ismernek, az ügyvéd elővesz
egy üveg pálinkát,
– Ha már így találkoztunk ez úttal, igyunk egy korty pálinkát az ijedtségre, és hogy szerencsésen megúsztuk!
A bíró meghúzza a flaskát, és amikor visszaadja az ügyvédnek, látja, hogy visszateszi a dugót.
– Ügyvéd úr, ön nem iszik velem?
– De, de iszom én is, csak megvárom a rendőrséget…
A szőke nő odamegy a benzinkutashoz és így szól:
– Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!
Mire a benzinkutas:
– Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szőke nő odasimul teljesen a benzinkutashoz.
– Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Szeretné rendezni egyik
feszült viszonyát, de egyszerűen nem talál rá lehetőséget. Talán
jobb is, ha még egy ideig emésztgeti a történteket. Érdemes elgondolkodnia azon, vajon mennyiben múlt önön, hogy így alakult a helyzet és vajon megtett-e mindent, hogy elkerülje.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha azt akarja, hogy a kezdeti nagy szerelem varázsa örökké tartson, tegyen az unalom ellen!
Ebben segít minden olyan gesztus, program, hangulat, ami ébren
tartja kedvesében a romantikus érzelmeket. Tegye ezeket az apró
momentumokat élete részévé és garantált a boldogsága!
KOS (március 21. – április 20.) Nagy lépést tehet előre hivatása
területén, vagy megpróbálhat egy újfajta pénzügyi tranzakciót is.
Bármelyik korosztályhoz tartozik is, Ámor ön körül legyeskedik.
Ne meneküljön, hagyja, hogy megtörténjen az, ami nem mindennap esik meg az emberrel.
BIKA (április 21. – május 20.) Gyakran rendez műbalhékat.
Ezekre csak akkor kerül sor, ha akaratát más módon nem képes
érvényesíteni. Először türelmesen érvel, majd amikor ez hatástalan, akkor felemeli a hangját. Később persze mindent megbán, de
csak elméletben. Álláspontjából továbbra sem enged. Barátaitól
viszont hajlékonyságot vár el.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Kedvességgel bármit el tud érni
szerelménél vagy családtagjainál. Fontos azonban, hogy ezzel ne
éljen vissza és ne használja ki a környezetében élőket. A harmonikus kapcsolatok mindig a kölcsönösségen alapulnak, és ezek
teszik egyre erősebbé, míg az önzés kimeríti a készleteit. Legyen
nyitottabb az emberekkel.
RÁK (június 22. – július 22.) Minden olyan élmény, amelyet
most kudarcnak él meg, hosszú távon előnyösnek vagy legalább
hasznos tapasztalatnak bizonyul majd. Ne felejtse el, hogy minden lépcsőfok megtételéhez szükségünk van bizonyos tapasztalatokra, amelyek nélkül képtelenek vagyunk továbblépni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Előfordulhat, hogy egy
régi barátság most szerelemmé érik. Ha ez a kapcsolat senkinek
sem okoz fájdalmat, nyugodtan belemerülhet a szerelem érzésébe és élvezheti, hogy egy személyben megtalálta a kedvesét és a
barátját. Az ilyen kapcsolatok szinte mindig tartósak.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Különleges hétre számíthat. Egy váratlan utazás váratlan kalandot hoz magával, amelybe
végre testestől-lelkestől belevetheti magát. Ez a fajta intenzitás
szükséges ahhoz most, hogy kiszakítsa megszokott gondolataiból
és elkezdhessen másképp gondolkodni és érezni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Végigflörtöli ezt a hetet, de vigyázzon, bármennyire jólesik is a rengeteg pozitív visszajelzés és akármennyire jó is a tűzzel játszani, könnyen megégetheti
magát. Talán épp ön lesz az, aki idővel többet akar és nem éri be
annyival, amennyit egy ilyen jellegű kapcsolat adni tud.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne ígérgessen mindenkinek meggondolatlanul és ne akarja mindenki vágyait beteljesíteni, hiszen hosszú távon nem valószínű, hogy ebben a szerepben
szeretne maradni. Tudnia kell, hogy mostani döntéseivel és tetteivel ad irányt jövőjének.
NYILAS (november 23. – december 21.) Sokan azt gondolják
önről, hogy egyszerűen képtelen objektíven látni a világot és
mindig csak azt veszi észre, ami megfelel az épp aktuális terveinek vagy ötleteinek. Bár van alapja ennek az állításnak, mégis
inkább csak végtelen optimizmusa és hite miatt látja ennyire rózsaszínnek a világot.
BAK (december 22. – január 20.) Mintha csak készen kapná,
folyamatosan támadnak jobbnál jobb ötletei ezen a héten. Saját,
egyéni elképzelései kitűnnek a többi ötlet közül, így jó esélye
van rá, hogy talál támogatókat a megvalósításukhoz. Érezni fogja, mennyire megbecsülik és elismerik munkáját kollégái.
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:

• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386

Rekom

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

Lapostetők szigetelését vállalom
Izolácia plochý striech

Tel.: 0918 780 688.

S
Z
U
D
O
K
U

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty –
energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264815

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

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

* Eladó nagyobb mennyiségben búza, ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 720 348.
* Úszófedeles, lábon álló harminc literes bortartály eladó
50 euróért. Tel.: 0907 211 929.
* Eladó házilag készített kis
traktor tartozékokkal. Tel.:
0949 837 723.

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Eladó Keszegfalván

(1,3 ha-os, lakópark építésére alkalmas, a községi fejlesztési tervében is szereplő telek. Tel.:

0907 789 807
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KAJAK – KENU

LABDARÚGÁS

II. liga * 4. forduló: Pozsonyi Slovan B – KFC Komárom 0:1

Az Ásványi – Pittner, Varjas, Ondruš, Končal, Šimko, Rigó, Palacka, Pinte, Bayemi, Kneževič felállítású komáromi csapat Olejnik mesteredző irányítása alatt hatalmas bravúrt hajtott végre a pozsonyi Slovan B pályáján. Valószínűleg az I.
ligás csapat fakói nem arra számítottak, hogy a vendégek a találkozó első percétől nem védekezésbe, hanem támadásba
lendülnek, inkább védekezésre számítottak.

Miután az első percek nem már rádöbbentek
a pozsonyiak, hogy kemény harc várható a
pályán, minden erejükkel a védekezésre álltak át. A labda ezután egyre többször fordult
meg a pozsonyi térfélen, s a 25. percben
Kneževič rést talált az Inter védelmében, s
támadását hatalmas góllal fejezte be. Való-

Felnőtt magyar
bajnoki ezüstérmes
a komáromi kenus!
Egyetemi tanulmányai miatt volt kénytelen megválni a komáromi kajak-kenu klubtól a sportág nagy reménysége, Koczkás Dávid, aki jelenleg a Bp.-i Honvéd színeiben száll hajóba.
Nemrégiben a magyar országos bajnokságon remekelt, amikor az U23-mas korcsoportban a felnőttekkel együtt rajtolt és
a C1-es kategóriában ezüstérmes lett. Felvételünkön (balról)
édesapjával (jobbról) és edzőjével, Németh Szabolccsal látható a sukkorói győzelem utáni pillanatokban.

Országos rövidtávú bajnokság

Hat aranyérem a zemníki tóról

A zemníki tavon rendezték meg a múlt hét végén a rövidtávú
országos bajnokságot, amelyen 21 hazai klub 378 veersenyzője állt rajthoz. A 11 évesektől a veterán korosztályig, az evezősök az 1000, 500 és 200 m-es távon küzdöttek a helyezésekért.
Hatalmas sikert könyvelhettek érem pedig a páros futamokban
el a komáromi kajakosok és született.
kenusok, hiszen összesen hat A versenyzők részletes eredországos bajnoki címet, hét ménylistáját lapunk jövő heti
ezüstérmet és kilenc bronzér- számában közöljük.
met hoztak haza. Négy országos első helyezés az egyéni
futamokban, két bajnoki arany-

III. liga – 3. forduló
Vágbeszterce – Marcelháza
1:0 (1:0) Nagyon kevésen múlott, hogy a bajnokság újonca
nem hárompontos győzelemmel térjen haza. A két egyenrangú fél párharca a találkozó
23. percéig tartott, amikor az
ellenfél csatárát szabálytalanul
szerelték a vendégek. A játékvezető a tizenhatosról szabadrúgást ítélt, ám a vágbesztercei
csatár kapufát lőtt. A lepattanó
labda viszont a marcelházai kapus hátát találta el, ami végül a
vendégek kapujában kötött ki.
A vágbeszterceiek vérszemet
kaptak, hatalmas támadásokat indítottak, ám Košťukevič
fantasztikus bravúr-sozatban
védte kapuját * A bajnokságban Marcelháza a tabella 9.
helyén áll
IV. liga – 3. forduló
Ógyalla – Újlót 1:2 (1:1) A találkozó 8. percében az újlótiak
fejesből gólt szereztek. Ezek
után a hazai csapat folyamatosan támadta a vendégek kapuját, de csak a 34. percben sikerült Tóthnak kiegyenlítenie. A
második játékrészben is támadó játékot mutattak a hazaiak,
ám a 64. percben Kurdy támadása az újlótiak győzelmét jelentő góllal ért véget * Naszvad – Lévai Slovan 3:2 (1:1)
Izgalmas, ám kiegyensúlyozott
első félidő után mindkét csapat
győzni szeretett volna. A mérkőzés 25. percében Magyar
beadását Pedroso értékesítette, erre azonban a 43. percben

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROZÁS

V. Brigetio Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny

Augusztus 11-én rajtolt el az V. Brigetio Országúti Mezőnyverseny Dél-Komáromban. Dr. Molnár Attila polgármester ezúttal különleges helyszínről, az átadás előtt álló, felújított Csillagerődtől indította el a versenyt, amelyen a hazai és külföldi amatőrök színe-java rajthoz állt, és rajtuk
kívül egy-két „profi” is elindult, nem is szólva komáromi Kovács Kamillról és csapatáról.
A sportolók két távon mérhették össze erejüket és es útvonalon versenyeztek. A nagy meleggel
kitartásukat. A 97 kilométeres hosszútávon 640 kellemetlen, erős szél is párosult, így nehezítméteres szintkülönbséget, míg a 45 kilométeres ve a tekerést. A C.K.PIKO-BIKE csapatából
rövidtávon 188 métereset kellett leküzdeniük. A hat versenyző vállalta be ezt a küzdelmet s
hosszútáv érintette a Giro d’Italia útvonalát is. ketten közülük dobogósak is lettek.
Mindkét táv egyszerre indult a lassú rajttal, de a
Íme az eredmények:
6 km-es táv megtétele után különválasztották az Szenior 3 (70+) … 2. Csaplár Árpád, aki 82
indulókat, így a különböző távokon nem tudtak évesen a mezőny legidősebb versenyzője volt.
összekeveredni. Ez egyébként egy nyílt nemzet- A Master nők (40-50) kategóriájában … 3.
közi mezőnyverseny, egyben a Magyar Kerék- Csiba Ildikó. Szenior 1-ben (50-60): … Molpáros Amatőr bajnokság 12. fordulója. Öszesen csán Ľubomír 13., … Kovács Kamill 20. Elite
250-en rajtoltak el a 97 km-es távra. Az ifi ver- 2 (30-40): … Zsidek Géza 18., … Hullman
senyzők és a legidősebbek egy rövidebb, 47 km- Andrej 39.

jában ekkor érezték meg a fővárosiak, hogy
a komáromi KFC nem egy gyakorló csapat,
hanem kemény ellenfél. Az első félidő végéig folyamatosan zár alatt szerették volna
tartani a komáromi térfelet, de minden igyekezetük ellenére ez nem sikerült tökéletesen,
a komáromi fiúk is gyakran „meglátogatták”

egyenlítő góllal válaszolt a lévai csapat. Ezért vált izgalmasabbá a második félidő, hiszen
az 51. percben a lévaiak jutottak vezetéshez. Szerencsére
érezhetően kifáradtak és a 77.,
majd a 80. percben az őrizetlenül hagyott Szobolya két gólja
egyben három pontot jelentett
a naszvadiak számára * Ímely
– Gúta 3:0 (1:0) A járási derbi
színvonala elmaradt a várttól.
A gútaiak enerváltan játszottak, sem csatáraik, sem pedig
védelmük nem ált a helyzet
magaslatán. Az első gól a 22.
percben született Straňák révén, ám a gútai csapat támadásai fiaskóval értek véget. A
második félidőben is hasonló
volt a helyzet, sokáig egyik
fél sem tudott áttörni ellenfele
védelmén. A találkozó végére
a vendégek figyelme is lanyhult, ennek köszönhetően a 81.
percben, majd a 90. percben
Szobolevsky lőtte a labdát a
gútai kapuba * A bajnoki táblázatban: 2. Ímely (6 ponttal),
10. Naszvad (3 ponttal)15.
Gúta, amely még nem szerzet
pontot az őszi idényben.
V. liga – 3. forduló
Ekel – Komját 2:2 (0:0) Kiegyenlített, szép játék folyt a
pályán, de Ekel győzelmének
jobban örültünk volna. Góllövő: Rigó, Filko * Nagykeszi –
Szalka 6:1 (4:1) Lehengerlő,
megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat. Góllövők:
Hronec, Vörös, Tóth, Turza *
Perbete – Szőgyén 2:1 (1:0)

az Inter B térfelét. A 90. percben jogos volt a
komáromi csapat öröme, nagyon szép játékkal érték el, hogy ne csak győzzenek, de azzal együtt értékes három pontot zsákmányoljanak a fővárosból. A bajnoki táblázat élén
Vágtölgyes csapata áll 12 ponttal, a KFC az
5. helyen áll.
-koan-

Mindvégig érezni lehetett a
hazai csapat fölényét. Góllövők: 11. percben Barton,
64. percben Rigó * Újgyalla
– Héthárs 2:4 (0:1) Feleslegesen elrontott csapatmunka
* A bajnoki táblázatban: 1.
Nagykeszi (6 p.), 2. Ekel (4
p.), 4. Perbete (4 p.), 123. Újgyalla (1 p.)
VI. liga – 3. forduló
Madar – Örsújfalu 2:2 (0:2)
Góllövők: Gáspár, Boros, illetve Havlík és Czúth * Dunamocs – Lakszakállas 3:5
(3:2) Góllövők: Császár 2,
Csápai 2, Hury * Dunaradvány/Marcelháza B – Szilos
4:2 (3:2) Góllövők: Gumbér
(13., 45.p), Hegedűs (43),
Szemenyei (73), illetve Mé-

hes (17., 33.) * Bajcs – Csicsó 2:0 (0:0) Góllövők: Nagy
(52.), Szabó (57.) * Ifjúságfalva – Bátorkeszi 4:3 (1:2)
Góllövők: Negyedi (22., 85.),
Leczkési (57.), Sladký (78.),
illetve Száraz (17.), Barton
(34.), Oláh (61) * Szentpéter
– Izsa 4:0 (1:0) Góllövők:
Viga (60., 78.), Péntek (42.)
Halász (54.) * Hetény – Keszegfalva 3:1 (2:1) Góllövők: Trencsik (33.), Csintalan
G. (41.), Csintalan I. (73.),
Budai (44.) * Bogya/Gellér
– Búcs 1:1 (1:1) Góllövők:
Inczédi (4.), illetve Rontó
(45.) * Nemesócsa – Csallóközaranyos 1:2 (1:0) Góllövők: Berecz (27., 89.), illetve
Susík.

Női foci: Újpesti – KFC 10:3 (6:1)

A Boros Dominika – Beke Réka, Nagy Laura, Melichárková
Zsuzsa, Bögi Viktória – Németh Vivien, Tóközi Tímea, Né
meth Krisztina, Csicsó Andrea – Gaál Csenge, Horváth Beatrix (Cserék) Győri Bianka, Szűcs Melissa Rebeka, Petrók
Lilla felállítású gárda nézett farkasszemet az újpesi női csapattal.
Az előkészületi mérkőzéseket zőnyfölényben játszott, kihaszszervezők nem titkolták célki- nálta fizikai fölényéből adódó
tűzéseiket, hogy olyan csapa- előnyeit. A második félidőben
tokkal küzdjenek a komáromi már a komáromi violák is többet
lányok, akiktől nem szégyen a birtokolták a labdát, de ez csak
vereség, ráadásul láthatják, hol arra volt elég, hogy fussanak az
van még javítanivaló a csapat eredmény után. Jövő szombamunkáján és észrevehették azt ton még egy utolsó felkészülési
is, hogy a legkisebbek (Melissa mérkőzés vár rájuk a győri ETO
Rebeka és Lilla) szépen fejlőd- ellen, aztán augusztus 24-én 17
nek, illetve az új játékosaik is órakor élesben kezdődik hazai
egyre jobban összeszoknak a pályán a bajnoki pontvadászat
csapattal.
Dunajská Lužná csapata ellen.
–HaGa–
A fekete mezes UTE végig me-

AT L É T I K A

A dunamocsi Kele Gézát sporttársai úgy ismerik, mint a maratoni futók nemzetközi nagykövetét. A múlt hét végén a csodálatos környezetben levő Rajecben állt a rajtvonalhoz. Ezzel
a versennyel még közelebb került a távfutók bűvös számához,
a 200. maratoni távhoz.
Elöljáróban le kell szögezni, matosan mosolyogva futotta le
hogy a futók többsége nem a fi- a 187. maratoni távját, amivel
zikai megpróbáltatás miatt adta kiváltotta a szurkolók lelkesefel a versenyt, hanem a szinte dését is.
elviselhetetlen hőség miatt. Még 13 x 42 195 méter és joNem így Kele Géza, aki folya- gos a dicsőség!

FOGATHAJTÓ VERSENY GÚTÁN

A fogathajtás már az ókori görög olimpiák versenyszámai között is szerepelt. Az első szakszerűen megörökített kocsiverseny Homérosz Iliászában olvasható. A kocsiversenysport a római császárok korában óriási méreteket öltött. A Circus Maximus Augustus császár korában
150 000 néző, Domitianus uralkodása alatt 385 000 néző befogadására volt alkalmas. Hagyományainkban, mélyen gyökerező lovaskultúránkban világszerte igazi lovasnemzetként, a modern lovas kultúra egyik megteremtőjeként ismerik a magyarokat. A búcsúi vigadalmi rendezvények sorát bővíti majd Gútán az augusztus 17-én 11 órától a helloGúta és a Szekeres Ranch
szervezésében megrendezésre kerülő fogathajtó verseny.
A kocsi és a szekér megjezi Ugróversenylenése és elterjedése nagyon
nek
Budapest
népszerűvé tette a kocsizást
volt a házigazEurópában. Hazánkban úr
dája 1971-ben.
és paraszt nagy kedvtelésA szövetség aksel hódolt a kocsizásnak. Az
kori főtitkára 56
akkori rossz útviszonyok kötagállam
lovas
zött való utazás azt eredmészövetségét kérte
nyezte, hogy a hajtás igazi
fel, hogy vegyemesterséggé fejlődött, amit
nek részt a két
lelkiismeretesen gyakorolnia
nagy versenyen,
kellett annak, aki időben és
ami akkor nagy
épen akart célhoz érni.
jelentőséggel bírt
Fogathajtó versenyek, távegész Magyarhajtó viadalok, fogat-koország számára.
csi-szépségversenyek már
Díjugratásban a
régóta ismertek, de a hajtó12 versenyszámsport versenyszabályai, mint a többi lovassport- ban, Európa 10 nemzetének legeredményesebb
ágakban, csak a két világháború közötti időkben sportolói 124 lóval álltak rajthoz, harcoltak az
kristályosodtak ki és rögzítődtek. Az I. Hajtó elsőségért, a legjobb helyezésekért. Kiváncsian
Európa-bajnokságnak és a Hivatalos Nemzetkö- várjuk a minden bizonnyal látványos versenyt.

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

augusztus 17-én
augusztus 18-án
augusztus 19-én
augusztus 20-án
augusztus 21-én
augusztus 22-én
augusztus 23-án

Jácint
Ilona
Huba
István
Sámuel
Menyhért
Bence

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a a nagymegyeri Herdics Gergely és a
komáromi Kalocsányi Mónika, az ekeli Simonics Gergely és a komáromi Pintérová Regina, az izsai Tóth Marián és a bacskói Tkáčová Katarína.
Gútán: a zólyomi Siman Marian és Eva Simanová, a
gútai Szabó Gábor és a zselízi Csomor Alexandra.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a negyedi Farár
Ádám, a komáromi Roschig Nela, Trmolová
Noémi, Vizi Kristóf és Adamíková Emily, a
sárói Košová Sofia, a párkányi Házelmayer Kornél, a gútai Struhárik Gabriel, a zsitvamagyari Hudecová
Nelka, a nagykeszi Bölcskeiová Sofia, az illésházi Lepsényi Dorina és a hetényi Szabóová Fanni.

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

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Fuiszová Marta (66 éves), Ševčík János (43 éves),
Farkasová Dorota (70 éves), Magyaricsová Magdaléna (92
éves), Vörös Martin (72 éves), Győry Vince (86 éves), valamint Chovančáková Verona (83 éves), gútai Nagy István
(67 éves), Illés Ilona (79 éves), a szímői Fekete Imre (73
éves), a keszegfalvai Majer József (55 éves), a perbetei
Pinkeová Agnesa (62 éves), a csallóközaranyosi id. Varga
István (74 éves), a nemesócsai Ferenczy Sándor (81 éves).
Emléküket megőrizzük!

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Szívünkből kitörölhetetlen, mély fájdalommal
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, és mindazoknak,
akik augusztus 1-én részt vettek
a komáromi r. kat. temetőben a szeretett
édesanya, anyós,
nagymama és dédnagymama,

Balázs Irén
(született Mihalics)

temetésén,
aki életének 89. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat,
koszorúkat és a részvét
őszinte szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak
és mindazoknak, akik augusztus 12-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett férjet, édesapát,
apóst és nagyapát,

Tejfölös tarja

Hozzávalók
4 adaghoz:
50 dkg sertéstarja (6 szelet)
4 db sárgarépa
2 db fehérrépa
2 ek tejföl
1 közepes fej vöröshagyma
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
2 ek napraforgó olaj

Elkészítése:
Először a hússzeleteket és a zöldségeket feltesszük húslevesnek.
Körülbelül másfél órán keresztül főzzük. Mikor a hús és a zöldségek megfőttek, szépen kiszedjük a levesből, majd megszórjuk
sóval illetve borssal a húst.
Egy fej vöröshagymát megpucolunk és felkarikázunk, a zöldséget is felkockázzuk. A húst kis olajon feltesszük sütni és mikor
elkezd pirulni, hozzáadjuk a hagymakarikákat és a zöldséget. Ezt
így együtt egy pár percig még sütjük, közben tehetünk hozzá egy
kis olajat is. Amikor a hagyma is megfonnyadt, még felöntjük
húslevessel épp, hogy csak ellepje.
Mikor a hús már kezd zsírjára sülni, a tejfölbe is keverünk a
szaftból, és így öntjük a hússzeletekre. (A tejfölbe akár egy kevéske tárkonyt is keverhetünk.)
Ezt még így egy kevéske ideig rottyantjuk, majd párolt rizzsel
tálaljuk, és jó étvággyal elfogyasztjuk!

Elkészítése:
Melegítsük elő a sütőt 220 ºC-ra (gázsütőnél 7-es fokozat). Tegyünk fel közepes lángra egy 26 cm átmérőjű, sütőálló serpenyőt. Vágjuk félbe és magozzuk ki a szilvaszemeket, tegyük a
serpenyőbe 30 ml vízzel, és főzzük 1 percig. Arasznyi magasságból szórjuk meg a fahéj felével, majd egyenletesen locsoljuk meg a juharsziruppal. Fektessük a tésztát a szilvákra, és
fakanállal nyomkodjuk körben az edény széléhez. A fölösleget
vágjuk le róla, és azzal foltozzuk ki, ha valahol kiszakadna.
A sütő alsó rácsán 16 percig sütjük, azalatt aranybarna lesz és
feldagad. Feltétlenül használjunk sütőkesztyűt, amikor határozott, biztos mozdulattal kifordítjuk a tortát egy tálra, amely
nagyobb, mint a tepsi.
Tálaláskor díszítsük fel szép kerek fagylaltgombócokkal, szórjuk meg a maradék fahéjjal, és mielőtt tálaljuk, permetezzünk
rá egy kevés extraszűz olívaolajat.

Tel.: 0905 860 431

Eladó villanymotorral üzemelő, szekrényes varrógép,
kofferes varrógép, gyümölcsprés, indukciós főzőlap,
dupla rezsó és egy sütő. Tel.: 0918 572 878.

* Sírkövek vésése és festése.
Tel.: 0908 753 072.
Eladó búza és árpa.
Tel.: 0915 343 546

Ne feledje:

A kisvállalkozók számára
is kötelező az internetes kassza!
A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön
a szakembereknél:

Hozzávalók:

60 dkg szilva
1 tk őrölt fahéj
1,2 dl juharszirup
1 csomag vajas
leveles tészta
6 gombóc vaníliafagylalt

Szakmai tapasztalattal rendelkező
főpincért (Gútáról és környékéről)
azonnali belépéssel felveszünk!

Nagy Istvánt,

aki életének 67. évében, türelemmel viselt, hosszún szenvedés után
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és az őszinte részvétnyilvánításokat,
melyekkel enyhíteni igyekeztek
fájdalmunkon.
A gyászoló család

SZILVÁS TATIN
TORTA

Apliko+

Komárom, Munka utca 25. * Tel.: 7704 310
www. aplicoplus. sk

Eladó Búcson elektromos
(villanymotoros)
gabona- és kukoricaőrlő,
valamint szőlőprés.
Tel.: 0918 782 689

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

Tel.: 0904 374 273
Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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