XXIX. ÉVFOLYAM 34. SZÁM  2019. augusztus 24.

0,50 eu ró

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

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

n a facebook-on is n

Lapunk
tartalmából:
● Kortárs szlovákiai magyar dráma ősbemutatója a Városi Művelődési
Központban
● Rendhagyó fotótárlat
2. oldal
● Vissza a régi ízekhez
● Képek a 36. gútai búcsú
és vásárból
3. oldal

Bugár Béla volt a szlovák kormány megmentője?

Nem véletlenül találkozott
a Maldív-szigeteken
a HÍD elnöke Marian Kočnerrel

Az államalapító királyra
emlékeztek Gútán

Vasárnap délután a gútai búcsú és vásár forgatagában jutott idő arra, hogy a Szent Rozáliaemlékparkban levő millenniumi emlékműnél
Horváth Árpád polgármester és dr. Viola Miklós, az MKP városi szervezetének elnöke koszorúzással egybekötött megemlékezést tartson
államalapító királyunkról, aki a kereszténység
szellemében tudta egyesíteni a magyar népet és
országát Szűz Mária kegyeibe ajánlotta.

További vádemelés gyilkosság előkészítése miatt

Gépkarabélyokat találtak

Két ügyész és egy ügyvéd meggyilkolásának előkészítése miatt indított újabb vádeljárást a belügyminisztérium belső ellenőrzési részlegének nyomozója Alena Zsuzsová, Szabó Tamás, Miroslav Marček és Andruskó Zoltán ellen. Konkrétan Peter Šufliarsky és Maroš Žilinka ügyészről, valamint Daniel Lipšic ügyvédről van szó.
A fent említett a négy személy vallomása is megerősítette. núsítottakhoz vezetnek. Ezek
vádlottként szerepel Ján Kuci- – A Žilinkáról szóló informáci- összegesítése után Kočner ellen
ak és menyasszonya, Martina ók ijesztően részletesek voltak, is újabb vádemeléssel éltek.
Kušnírová meggyilkolásának ilyenekhez pedig nem juthattak Alena Zsuzsová ellen Basterügyében is. Jaromír Čižnár fő- volna hozzá a vádlottak, ha nin- nák László, Ógyalla egykori
ügyész idén februárban meg- csenek jó kapcsolataik – mondta polgármestere
meggyilkoláerősítette, hogy a két ügyészt még ez év februárjában Čižnár. sának ügyében is vádat emelvagy az ügyvédet megfigyel- Már korábban is úgy gondolták tek és Szabó Tamással, illetve
ték, amiben – Čižnár szerint a nyomozók, hogy az ügyészek Andruskó Zoltánnal együtt til– valószínűleg rendőrök is és az ügyvéd, valamint a Ján tott fegyverkezéssel és fegyverrészt vettek. Ez az egyik oka Kuciak és Martina Kušnírová kereskedelemmel is vádolják
annak, hogy a belügyminisz- meggyilkolásának előkészíté- őket, Marčeknél ugyanis géptérium is részt vett az ügy sével kapcsolatos vizsgálatok karabélyt is találtak. Basternák
kivizsgálásában. A korábbi eredményei egyezni fognak, és meggyilkolásának megrendelőfeltételezést Andrusko Zoltán a szálak ugyanazokhoz a gya- jéről még nem vallottak.

Országos vaddisznóirtás

Az egyre több helyen észlelt, a vaddisznók által terjesztett afrikai sertéspestis előfordulása miatt az Állami Állatorvosi és
Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS) főállatorvosa intenzív
vaddisznó-vadászatra utasította a vadászokat, és engedélyezte
az egyébként illegális vadászati módszerek alkalmazását is.
A földművelésügyi minisztéri- ményű optika, vagy mesterséum felszólította a vadászokat, ges megvilágítás segítségével
hogy tartsanak be minden biz- is. Vadászni lehet rájuk továbtonsági óvintézkedést. Egyben bá a mezőgazdasági területefelhívta a figyelmet, hogy a ken is, amennyiben a vadász
törvény értelmében a fertőzés- előzetesen megegyezik a tegyanús eseteket jelenteni kell rület használójával. A tárca
az illetékes állatorvosnak. Ez tájékoztatása szerint akkor is
rendkívül fontos a betegség lehet vaddisznóra lőni, ha nem
továbbterjedésének megakadá- hagyták jóvá a tenyésztési és
lyozása szempontjából.
vadászati tervet, illetve nem
A vaddisznókat ki szabad lőni engedélyezték külön a vadápéldául éjszaka, nagy teljesít- szatot.

VII. Lehár nyár
A 7. Lehár Nyár
zárókoncertje
a Klapka-téren
Bernáth Tamással

Vöröshagymás
nyárbúcsúztató

A megyercsi Községi Hivatal szeretettel meghívja
a megyercsieket és az elszármazottakat egy vidám
nyárbúcsúztató zsíroskenyér partira és utcabálra,
amelyre augusztus 24-én,
szombaton 19 órai kezdettel kerül sor a községi hivatal előtt.

Marian Kočner telefonjáról küldött – a Threema-applikációval titkosított – Zsuzsová Alenának szóló üzenetekből áradó mocsokból jutott Bugár Bélának is. Néhány nappal ezelőtt a szlovák Aktuality.sk hírportál közölt le egy újabb fejezetet a
600 oldalas leiratból, amelyben ezúttal a főszereplő Bugár Béla, a Most-Híd elnöke
volt. Mint ismert, Bugár Béla a Kuciak-gyilkosság utáni belpolitikai válság kellős közepén 2018. március 3-án, nem sokkal a Kuciak-gyilkosság után, állítólagos
„tervezett” kirándulásra utazott több napra a Maldív-szigetekre, ahol „teljesen
véletlenül” összefutott Marián Kočnerrel.
Az üzenetek szerint egy- erősítette, hogy így van, sőt, utána. Később Kočner újabb
értelműen kitűnik, hogy a ott van vele Czucz István, a üzenetet küldött: Béla rendMaldív-szigeteken nem csak Most-Híd mecénása is. Ko- ben van. Csak a bandája nem
összefutott Bugár Kočner- rábban Debnár Klára a párt egységes.
rel, hanem arról is beszél- szóvivője azt mondta, hogy Bugár Béla – miután a szlotek, hogyan mentsék meg a Bugár magánkiránduláson vák sajtó megszellőztette a
kormánykoalíciót. Kočner, vett részt feleségével, akivel dolgot – elismerte, hogy taaki akkor már a Maldív-szi- házassági évfordulójukat ün- lálkozott a Maldív-szigetegeteken tartózkodott, ideges nepelték. Az üzenetek szerint ken Kočnerrel, de állította,
volt, tartott a kormány buká- Kočner március 8-án viszont hogy csak véletlen volt, ezt
sától. Azt írta Zsuzsovának: azzal dicsekedett Zsuzsová- viszont Kočner és Zsuzsová
A magyaroknál nagyon rossz nak, hogy: Ebéd után talál- kommunikációja cáfolta.
a helyzet. Béla nem bírja. kozom Bélával. Megmondom Azóta a vegyespártot Lucia
Persze, azzal, hogy kilépnek neki, mit és hogyan tennék az Žitňanská és František Šebej
a kormányból, örökre elás- ő helyében.
is elhagyta. Bugár sajtófőnösák magukat. Zsuzsová vá- Március 9-én Kočner ismét ke pedig napjainkban Kiska
laszában rákérdezett: Bugár üzenetet küld Zsuzsovának, csapatát erősíti. Bugár Béla a
is a Maldív-szigeteken van? hogy megint Bugárral regge- napvilágra került üzenetekre
Kočner egyértelműen meg- lizett. Később azt írja, hogy reagálva a Denník N-nek azt
érzése szerint a kormány nyilatkozta: Marián Kočner
Simon Zsolték még legalább egy évet, de a kirándulásunk alatt egyakár az egész választási cik- szer leült az asztalunkhoz,
egyértelmű
lust is kibírja: Addig be kell mikor reggeliztünk.
üzenete
fejeznem a dolgaimat, mert Egyikük tehát ismét hazudik.
A parlamenten kívüli Magyar senki nem tudhatja, mi lesz Hmmm …
Fórum kizárta az együttműködés bármilyen formáját
Bugár Bélával, a Híd elnökével. Erről pénteken tájékoztatta a közvéleményt Simon
Bugár Béla, a Híd elnöke a Maldív-szigeteki találkozóval
Zsolt, a Magyar Fórum elnökapcsolatban korábban úgy nyilatkozott: ugyan találkoke, aki a Marian K. és Alena
zott Marián Kočnerrel, de semmi fontosról nem tárgyalZs. közötti állítólagos komtak. A Threema fájltitkosító alkalmazásból közzétett,
munikációra reagált. Az üzeKočner és Alena Zsuzsová közötti kommunikáció alapján viszont más következtetéseket lehet levonni. Bugár
netekben Bugárról is szó van:
Bélától azt várjuk, adjon hitelt érdemlő magyarázatot a
„Ha a Híd és az MKP meg is
közzétett információkra, hiszen az ügy nagyon komoly
egyeznek az együttműködésről,
következményekkel járhat!
nekünk ott nem lesz keresnivaAz MKP országos szervezete
lónk. Ahol Bugár Béla van, ott
mi nem leszünk”.

Kérik a Híd magyarázatát

Bugár nem tárgyalt Kočnerrel,
csak megkapta az új feladatokat?

A történtek után hogyan tovább ös�szefogási tárgyalás? Napjainkban már
egyáltalán nem az a kérdés, hogy Bugár
hazudott-e, amikor nem mondott igazat,
hanem sokkal inkább az, hogy ki lesz
hajlandó tárgyalni egy ilyen hitelét vesztett politikussal? Előbb azt állította, hogy
a Maldív-szigetek egyik szállodájában
véletlenül találkoztak az akkor még szabadlábon üdülő, de már erősen kétes hírű
Kočnerrel, és csak udvariasan biccentettek egymásnak. Most pedig, amikor már
szorul a nyaka körül a hurok, beismerte,
hogy a szállodai reggelinél odaült hozzájuk, tárgyalás nem volt, csak kicsit dumcsiztak az otthoni helyzetről. Azt viszont
tagadta, hogy ebéd után is találkoztak
volna a szállodában. Pedig Kočner üzenete pont erről szól. Visszapörgetve az
eseményeket, nem volt kockázatmentes
2018 tavaszán a Maldív-szigeteken szükségállapotos körülmények között üdülni,
mivel az ottani legfelsőbb bíróság döntését, hogy a börtönbüntetéssel sújtott ellenzéki politikusokat engedjék szabadon,
a maldívi kormány ignorálta. Az elnök
ezután szükségállapotot jelentett be, a
biztonsági erők pedig betörtek a legfelsőbb bíróság épületébe. Akár tanulmány-

útnak, tapasztalatszerzésnek is tekinthető
Bugárék ottani üdülése, mert otthon is
rendkívül feszült volt akkor a helyzet a
Kuciak-Kušnírová kettős gyilkosságot
követően. Abban viszont semmi kivetnivaló nincs, hogy Kočner és Bugárék egy
szállodában szálltak meg, hiszen az 1190
szigetből álló szigetországban „csupán”
364 szálláslehetőség volt abban az időben
… A szlovákiai média azonnal reagált, és
egyértelműen elítéli Bugár Béla konspirációgyanús cselekedetét, főleg azt, hogy
első nekifutásra tagadta a beszélgetést, és
csak a bizonyítékok napvilágra kerülését
követően kezdte el hirtelen a magyarázkodását. Ez is elég szerencsétlenre sikeredett, mert előbb nyomatékosan felszólította a sajtó munkatársait, hogy nevét ne
kössék össze Marián Kočnerével, hiszen
ők nem is ismerik egymást, nem is találkoztak, és nincs is köztük semmiféle
kapcsolat. Majd zavarodottan elismerte,
hogy a Maldív-szigeteken végül is összefutottak, de először és utoljára. Az MKP
a botrány kirobbanását követően felszólította Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét,
hogy adjon hitelt érdemlő magyarázatot
a nyilvánosságra került, személyét érintő
Kočner és Alena Zsuzsová közti üzenet-

váltásra. A Most-Hídnak a jelenlegi helyzetben, amikor a parlamenti választások
előtti esetleges összefogásról tárgyalnak
az MKP-val, egyáltalán nem tett jót a
pártelnök botránya, aki a vegyespárt tárgyalóküldöttségét szokta volt vezetni. A
kérdés csupán az, hogy ezek után is ő
lesz-e az egyeztetéseken a pártszóvivő,
vagy háttérbe kerül? Nincs könnyű helyzetben tehát a vegyespárt elnöksége, mert
ha Bugárt ettől a fontos tisztségétől vis�szaléptetik, vagy ő maga mond le róla, akkor elismerik, illetve elismeri a politikai
baklövést. Viszont amennyiben továbbra
is ő fogja vezetni a hidas tárgyalódelegációt, kérdés, hogyan fog erre reagálni az
MKP? Etikai szempontból ugyanis joggal
felmerülhet, hogy amíg Bugár nem képes
elfogadható magyarázatot adni tévelygésére, addig az etnikai párt vezetői nem
fognak leülni vele egy asztalhoz. Sokkal
inkább indokolt és a választók részéről is
elfogadhatóbb lenne az MKP részéről ez
a reagálás, mint az, hogy a Most-Híd fejét a homokba dugva továbbra is a Bugárt
futtatja. Hiteltelen emberrel ugyanis nem
lehet hiteles szövetséget kötni a felvidéki
magyar összefogásról.
Száraz Dénes

2
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Papa, ha meghal

A Dialóg nonprofit szervezet és a komáromi Városi Művelődési Központ közös produkciójaként kerül bemutatásra 2019. augusztus 31-én 19 órai kezdettel Soóky László
Papa, ha meghal című komédiája a komáromi Városi Művelődési Központban.
A Dialóg nonprofit szervezet talosan is megállapítsák, azomegalakulása óta fontos fel- nosítani kellene őt, de, mivel
adatának tekinti a szlovákiai összezúzódott a terméskövön,
magyar dráma népszerűsítését, fizikai azonosítása lehetetlenhelyzetének megerősítését. A né vált, a családtagok így az
szlovákiai magyar dráma lé- emlékeikben kutakodva prótezése ugyanis azt is jelenti, bálnak rájönni, kicsoda Papa,
hogy a közösségnek megvan- és mit jelentett a számukra. Az
nak a saját történetei – s ezek azonosítási eljárás, valamint
felismerése a nézőt megerő- a temetésre való készülődés
sítik kulturális identitásában, folyamatában a múlt emlékei
színházhoz és a művészethez összeolvadnak az egymástól
való viszonyában is.
elidegenedett családtagok szeSoóky László: Papa, ha meg- mélyes érdekeivel.
hal című színpadi játékának Az előadás rendezője, Telihay
bemutatója, a szervezet első Péter 2001-től 2003-ig a Konagyszínpadi produkciója. A máromi Jókai Színház művécsaládi kötelékek széthullá- szeti vezetőjeként dolgozott a
sáról mesél, arról, ahogy az városban, az utóbbi években
egymáshoz legközelebb állók pedig a kassai Thália Színházis idegenek lesznek egymás ban rendezett, így vall a törtészámára. Papa egy zimankós netről: „Körülöttünk évtizedek
januári napon balesetet szen- óta nemzedékek sora nő fel
vedett a motorkerékpárjával: úgy, hogy apaképe torz, hiánekiütközött egy kopjafának, nyos vagy egyáltalán nincs. A
és szörnyethalt a helyszínen. hiány, a félreértelmezett, eltorAhhoz, hogy papa halálát hiva- zult, vagy szándékosan eltor-

TOVÁBBTANULÁSI
LEHETŐSÉG!

zított kép bennünk, elhagyott,
kisemmizett gyermekekben
káoszt szül. Ez a káosz pedig,
hol tragikus, hol komikus,
hol abszurd helyzeteket kreál
bennünk és körülöttünk. És
mi megbénulunk. Az apátlanság káoszt szül. A mi kaotikus
„bénázásunk” pedig tragikus és röhejes. De szakrális.
Közép-Európa ez. Lengyel
szakralitás, cseh(szlovák) abszurd és vérfagyasztó humor,
magyar fájdalom, délszláv
szenvedély és érzékiség keveredik. Ezekből áll ennek az
előadásnak a teatralitása.”
Az előadásban olyan szlová-

kiai magyar színművészek
lépnek színre, akiket a komáromi publikum jól ismer, hiszen valamennyien játszottak
– játszanak Komáromban és
a környéken: Szvrcsek Anita,
Jókai Ági, Dósa Zsuzsa, Varga
Lívia, Molnár Xénia, Szoták
Andrea, Culka Ottó és Horváth Sebestyén Sándor.
Látványtervező: Hircsu Mariann, dramaturg: Varga Emese,
az előadás zeneszerzője Sipos
Dávid, a bábokat Gál Lívia és
Naňo Boglárka készítette, a
rendező asszisztenseként Balaskó Edit dolgozott a produkcióban.

Országos első helyet ért el a komáromi Tatra Mozi
A nézettségi mutatók alapján 2018ban az egytermes mozik kategóriájában Szlovákia legsikeresebb filmszínháza lett a komáromi TATRA mozi.
Tavaly a három évvel ezelőtt modern
moziteremben összesen 1319 alkalommal vetítettek filmet, ezeket 63 198
néző tekintette meg. Jellemző, hogy a

FIGYELEM:

nézők elégedettségi indexe elérte a 99
százalékot.
Az elmúlt évben magasan a legnézettebb film volt a Queenről és frontemberéről szóló Bohém rapszódia. Általánosságban azonban elmondható, hogy
a mesék, animációs és gyerekfilmek a
legnépszerűbbek, hiszen ezekre nem-

csak a célközönség, azaz a gyerekek
ülnek be, hanem az őket kísérő szülők
is. A filmek toplistája: A legtöbb nézőt
(6124) vonzott Bohém rapszódia után
így három mese foglal helyet. A Hotel
Transylvania 3-ra 3348-an, A Grincs-re
2969-en, míg az Így neveld a sárkányodat 3-ra 2440-en ültek be.

Rendhagyó fotótárlat
hatvan év terméséből

Kellemest meglepetést okoztak a komáromi Helios fotoklub tagjai szombaton, amikor a
Klapka téren rendezték meg kiállításukat, amellyel az első komáromi fotóklub tagjaitól
a napjainkig felvonultatták a város történelmét is összegző felvételeiket. Az alapító fotósok is büszkék lennének arra, hogy a nyomdokaikba lépő fiatalok rendkívüli eredményeket érnek el. Tavaly, például az országos Petzval körverseny első helyezettjei voltak,
idén a Tamapo 2019-es nemzetközi versenyén a résztvevő 20 fotoklubból az 5. helyen
végeztek. A Klapka téri tárlaton a nagy „öregek” (az időközben elhalálozott tagok, Eliaš
Ladislav, Lutring Ján, Vlčko Karol, Zemanik Lojzo), Nagy Tivadar, Polányi József régi
hajógyárról készült fotói mellett minden tag 2-2 képpel mutatkozott be. A Holop Ferenc
vezette fotóklub munkájának elismeréseképpen ez év október 4-én a Limesben kerül
sor a fotóklubok 25. Petzval országos körversenyének kiértékelésére, és 225 fotóval lesz
kiállítás. Erre az alkalomra 44 oldalas színes katalógus is megjelent. A komáromi fotóklub ötlete a szabadtéri kiállításról elismerésre méltó, hiszen – ha csak egy röpke
délutánra is – benépesül a Klapka tér.
Krüger Viktor felvételei

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola értesíti az érdeklődőket, hogy a 2019/2020 – as tanévben a következő szakokat indítja nappali (2 éves), illetve levelező (3
éves) tagozaton:
• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén,
• iparművészet.
A megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi
szakok a szakmunkás levéllel rendelkezők számára.
A szakmunkás levéllel rendelkező diákok számára meghirdetjük az alábbi 2-éves tanulmányi idejű távutas szakokat:
• vendéglátás,
• szakács,
• autószerelő,
• fodrász,
• cserépkályhás,
• kovácsiparművész,
• díszzománc és ékszerkészítő.
Jelentkezni a 035/7775080-as telefonszámon
(munkanapokon 08:00-15:00 óra között),
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet.

57. JÁRÁSI DALÉS TÁNCÜNNEPÉLY

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya, Kolozsnéma
önkormányzata és a Csemadok kolozsnémai alapszervezete
augusztus 24-én, a kolozsnémai óvoda udvarán 14 órától rendezi meg az 57. járási dal- és táncünnepélyt, amely egyben
tisztelgés a Csemadok 70 éve előtt. A rendezvényt Szalay Rozália mérnök, Kolozsnéma polgármestere és Petheő Attila, a
Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke nyitja meg.
A programban fellép a ma- autó-motor találkozót, részt
gyarországi Cickafark zenekar vehetnek borkóstolón, megis(tambura és vonósok), a tanyi merkedhetnek, a Duna Mente
Lilaakác Éneklőcsoport, a lak- ízeivel, a kézművesek sokoldaszakállasi Jácint Népdalkör, a magyarországi
Bon-Bon együttes, az
ímelyi Fagyöngy Vegyes
Éneklőcsoport, a dunamocsi Vadvirág Hagyományőrző Csoport, az
ímelyi Szuper Nagyik,
a gönyűi Éneklőcsoport
(Magyarország), a Maglódi Roszicska Egyesület
(Magyarország), a dunaradványi MAGok – musical kavalkád.
A hagyományos tombola után kerül sor a
HEAVEN STRINGS akusz- lúságával. Délután négy órakor
tikus barangolásaira. Kísérő kerül sor Hrubík Béla: Sorsköprogramokkén a résztvevők zösségek című könyvének bemegtekinthetik a RETRO mutatására.

Duray Miklós szerint sincs lehetőség közösen indulni

Ideológiai különbségek miatt
sem tud újraegyesülni az MKP és a HÍD

Duray Miklós szerint nincs sok esélye a politikai újraegyesülésnek: az MKP és a Most-Híd nem tud,
a másik két politikai formáció pedig olyan apró, hogy nem igazán van súlyuk. A SZAKC elnöke szerint civil szerveződési alapon, egy választási-politikai mozgalommal lehetne újraalapozni a felvidéki
közéletet. Erről, és a felvidéki magyar politizálás jelenéről-jövőjéről, a tavaszi elnökválasztások értékeléséről beszélt Duray Miklós a Magyar Nemzetnek adott interjúban.
A politikus a szétesés kezdetét 2009-re datálja, sajátos következménye, mégpedig az, hogy az edekkor távoztak Bugár Béla és társai az MKP-ból, digi egyetértés a visegrádi négyeken belül esetleg
s az „MKP korábbi gazdasági lobbijának a veze- megváltozhat. Nem akarom az ördögöt a falra festésével és ösztökélésével új pártot alapított”. De a teni, nem akarom meggyanúsítani a jelenlegi elnök
problémák már jóval korábban kezdődtek. Duray asszony pártját azzal, hogy a globalisták feladatait
Miklós szerint már 2002-ben tapasztalható volt, akarják végrehajtani, de biztos, hogy ha kormányhogy tömbmagyar területeken az MKP veszített a váltásra kerül sor Szlovákiában, akkor annak az új
támogatottságából, az emberek csalódtak az MKP kormánynak a köztársasági elnök asszony pártja
kormányzati szerepvállalásában. Azaz: „kiderült, lesz a legerősebb pártja, és egészen biztos, hogy
hogy az MKP a különböző gazdasági csoportok meg fog változni a jelenlegi közép-európai együttérdekeit képviseli, és nem a közösségi érdekeket”.
működés jellege.
„Ennek fejében azonban nem tudtunk érvényesíteni Duray Miklós a köztársasági elnökjelöltek értésemmit a nagy alkotmánymódosításkor, ellenünkre kelésekor kitért arra, hogy – Az, hogy Bugár Béla
hozták létre Szlovákia új területi felosztását” – fo- jelöltette magát köztársasági elnöknek, annak a
galmazott az interjúban Duray Miklós, majd ami- hátterében az ő beképzeltsége állt, ugyanis teljesen
kor az új köztársasági elnök asszonyról kérdezték, egyértelművé tette, hogy be fog kerülni a második
kifejtette, hogy – Az új köztársasági elnök, Zuzana fordulóba. Az eredménye viszont ehhez a saját elČaputová teljesen ismeretlen személyként tűnt fel várásához képest gyalázatosan rossz volt. A másik
pár hónappal a jelöltetése előtt. Tulajdonképpen magyar jelölt, Menyhárt József, az MKP elnöke pekörnyezetvédelmi kérdésekben vált elsősorban egy dig rettentő nagy csalódást okozott az embereknek
szűk régióban ismertté. Érdekes módon sikerült a azzal, hogy a jelölése után pár nappal visszalépett
népszerűségét annyira megnövelni, hogy fölénye- egy olyan személy javára, aki szintén visszalépett
sen nyerte az elnökválasztást. Ennek több oka is a megválasztott köztársasági elnök javára. Tehát
lehet. Az elnökválasztás körül kialakult helyzetben politikailag ez egy csődhelyzet, és nagyon rossz
az az egyik legjellemzőbb mozzanat, hogy Szlová- fényt vetett a Magyar Közösség Pártjára. Ennek a
kiát készítik elő a kormányváltásra. Persze azt nem számlájára írható az is, hogy nem került be senki a
lehet tudni, hogy jövőre a parlamenti választáson magyarok közül az Európai Parlamentbe.
milyen arányok fognak uralkodni az egyes pártok Kemény, de logikus és megfontolandó az Együttközött, de az majdnem biztosra vehető, hogy sike- élés pártja alapító elnökének a véleménye. Sorrül a mostani kormányt leváltani, aminek lehet egy sunkról a jövő héten döntenek …
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Mentsünk
életet!

Félezer négyzetméterrel nagyobb területtel bővült a pékség

Vissza a régi ízekhez
A gútai Lebeco pékség termékeivel hamar közkedvelt lett
nem csupán a városban, hanem a régióban is. Jelenleg 18
saját mintaboltjukban árusítják termékeiket, a Komáromi
járásban Naszvadon, Ógyallán, Komáromban, és természetesen Gútán. A Dunaszerdahelyi járásban Bősön, Ekecsen és
Nyárasdon, Érsekújvárban négy boltjuk van, ám ezen kívül
a nyitrai régió több települését is ellátják pékáruval mozgó
és stabil boltjaikon keresztül. Igaz, tovább szeretnék bővíteni bolthálózatukat, s szeretnének bejutni a nagyszombati
megyébe is.
Szombaton, amikor a város – Üzleteinket feltöltöttük még
már a vásár és búcsú forgata- a hajnali órákban, s ilyenkor
gában élt, délelőtt nem zúgtak nagytakarítást tartunk. A hét
a gépek, hacsak az ipari por- többi napján is kitisztítjuk a
szívó hangját nem vesszük kemencéket, ügyelünk a tisztagépzajnak.
ságra, de a hét végén egy komplex takarítást tartunk
– mondja Lévai Leonard élelmiszeripari mérnök, a pékség
tulajdonosa. – Lényegében
három
termékcsoportunk
van, az egyik maga
a kenyérgyártás, ezt
követi a pékkalácsok sora, majd a
péksüteményeké.
Nem titok, hogy a
céget édesapámtól
örököltem, aki a mai
napig szívén viseli
a kínálat bővítését.
Kísérletezik, új ízeket keres, s gondoskodik a meglepetésekről.
Alapfeltételünk és
célkitűzésünk, hogy

pékségünkből kikerülő áru kézműves termék legyen és nem
olyan, amely a „multiknál” is
beszerezhető.
A múlt hét folyamán beszerelték az új berendezéseket a pékség újonnan átadott szárnyában, amelyek egyben a kínálat
bővítését is eredményezték.
– Máris nagy sikernek örvend
az úgynevezett „kovászos paraszt kenyér”, amely azért is
nyerte el a vásárlóik tetszését,
mivel hosszan érlelt magkovászból készül, teljes mértékben színezék és tartósítószer
nélkül. Erre külön előkelesztő
helyiségünk van, ahol a hőfok ingadoztatásával a kenyér
megkelése során rendkívüli ízanyagok jelennek meg, s
ezáltal a kenyerek a nagyma-

Felvételeinken: Fent Lévai Leonard cégtulajdonosa a „gömbölyítőnél”, alatta az új 500 m2-es
gyártócsarnok, jobbra fent a dagasztógépek a műszakkezdésre várnak, jobbra a Kaiser-zsemlyék új
gyártósora látható.

máink által dagasztottakéhoz
hasonlíthatóak. A technológiának köszönhetően a termékek zamatosabbak maradnak
és mindenféle tartósítószer
nélkül tovább megőrzik frissességüket. Fogyasztása bizonyítottan elősegíti az egészséges bélflórát, megakadályozza
a káros mikroorganizmusok
szaporodását. Mi ezzel köszöntjük az új kenyér ünnepét.
A gútai pékség árukínálatából nem hiányzik a teljes kiőrlésű tönkölykenyér és kifli,
100%-os rozskenyerér és le-

Lehetetlen lenne felsorolni
a keltkalácsok sorát, a hájas
tésztából készült sós és édes
tésztaféléket, az olyan péksüteményeket, mint a zserbó,
valamint a hagyományos receptúra alapján készült pozsonyi kifli is. A legfrissebb újdonság pedig a Kaiser zsemle
lesz, amely nemsokára az üzletek polcaira kerül.
– A háziasszonyok kérésére
üzleteinkben megtalálhatók a
magyarországi Cserpes tejtermékek, a tardoskeddi homoktövis-készítmények, a nagy-

pény, amit elsősorban azok
értékelnek, akik a glutén bevitelét szeretnék csökkenteni.
Kínálatukban találunk teljes
mértékben gluténmentes pékárut, és van olyan diabetikus
kenyér, amelyet a cukorbetegek fogyaszthatnak, illetve
magas fehérje- és csökkentett
szénhidráttartalmú
kenyér,
amelyet a sportolók és fogyni
vágyók keresnek.

magyari mangalicakolbász, a
házi tészták, vagy a Vecsésről
származó savanyúság – mondta Lévai Leonard mérnök,
majd hozzátette: – Továbbra
is vásárlóink igényeit szeretnénk kielégíteni úgy, hogy
minden esetben megmaradjon
régiónk ízvilága és teljes mértékben elégedettek legyenek,
akik felkeresik üzleteinket.
–z–

Agel csoport
által működtetett komáromi
kórház felkéri
a véradókat,
hogy
segítsék a zökkenőmentes nyári vérellátás
biztosítását. Heti két alkalommal, hétfőn és pénteken
7 órától – 11 óráig várják a
hematológiai-transzfúziós
állomáson az önzetlen segítségnyújtókat.
A nyári hónapok a vérellátás
szempontjából a legkritikusabb időszaknak számítanak.
A kórházakban ugyan kevesebb tervezett műtétet hajtanak végre, de statisztikák
szerint az iskolai vakáció és
a szabadságok ideje kiemelten balesetveszélyes időszakként van nyilván tartva.
Rendszerint megnövekszik
a kisebb-nagyobb sérülések,
a személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma, gyakrabban van szükség
ebben az időszakban vérkészítményekre.
Az akut vérhiány megelőzése érdekében a komáromi
kórház a következő időszakban a rendszeres véradókat
sms-ben, telefonon keresztül
is értesíteni fogja, valamint
a régión belül több helyen
is szerveznek majd véradást
a komáromi kórház betegeinek javára.
Abban az esetben, ha valaki
a szabadságát a környező országokban (Lengyelország,
Magyarország, Csehország)
töltötte, és sem az ottléte,
sem a hazajövetele után nem
volt semmiféle egészségügyi panasza, közvetlenül a
hazatérte után is adhat vért.
Ellenben, ha a potenciális
véradó távolabbi országban
töltötte a szabadságát, vagy
repülőgéppel utazott, egy
hónap eltelte után jelentkezhet véradásra, de csak
ha közben nem volt beteg. A
komáromi kórház hematológiai-transzfúziós osztálya a
nyár folyamán is várja a véradókat, hiszen minden csepp
vér életet menthet.

Pillanatképek a 36. gútai búcsúból és vásárból

Morovič Orsolya felvételei idézik fel a 36. gútai búcsú és vásár fergeteges hangulatát.
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MŰSORAJÁNLAT
Augusztus 24-től 30-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

8.20
T V-2
a n i m á c ió,
11. 55 Pog g y á s z , 13. 35
Éj s z a k a a m ú z e u m b a n 2 .
(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 A go n d o z o o (a m e r.), 21.10 Gl a d i á t o r (a m e r.), 0. 2 5 Vi l á go k h a r c a (a m e r.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 11.35
Kevi n,
a
m i nden6ó
(a mer.), 12.45 Gag y i ma m i
(a mer.), 14.55 O roszlá n k irály 3. (a mer.), 16.30 Csillag k ut yabaj (a mer.), 18.0 0
Hí radó,
19.0 0
Fók usz
plusz , 20.05 K i ncs, a m i
n i ncs (olasz), 22.30 Ölve
vag y halva (a mer.), 0.35
Automat a (a mer.)

RTL II

8. 30 Au sz t r á l ex p r e s sz
(au sz t r á l), 10. 30 H a z u g
c s ajok t á r s a s á g a (a me r.),
12 . 30
Az
éle t művé sz
(a me r.), 14. 30 A g ya nú
á r nyé k á b a n , 17. 30 Éj jeln a p p a l Bu d a p e s t , 21.0 0
Showd e r K lu b Be s t of ,
23.0 0 Hog ya n leg yél la t i n sz e r e t ő (a me r.)

M2

12.40 Pit yke, 14.10 Ha én
állat len nék, 16.40 Büszke bi r tok, 17.00 Elena,
Avalor herceg nője, 18.15
A z aranykalapács legendája (angol), 20.15 Vio let t a (argentin), 21.05 Én
vag yok it t, 22.45 Eg yszer
volt, hol nem volt (amer.),
23.40 A k vár iu m St age
Pass, 0.40 A g yil kos bennem él (amer.)

Duna tv

9.10 Ő r a ng ya l (a me r.),
10.0 0
Ba lat on i
nyá r,
12 . 55 Jó eb é d he z sz ól a
nót a , 13. 30 D o c M a r t i n
(a ngol), 14. 35 Já no s v it é z
(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 om b at , 19. 35 Tom Saw ye r
k a l a ndja i (né me t), 21. 30
Air
p la ne!
2.
(a me r.),
23.0 0 Ne ot on Fa m í l ia
Sz t á r ja i

Duna World

11.30 Uz Bence (mag ya r),
13.0 0 H í r a dó, 13.20 Por tréf il m , 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

12.20 A pop legendái ,
14.25
Poirot
(angol) ,
16.15 Az as s zony, ak i
vissz a tér (olas z), 18.0 0
A szocializmus bája i ,
18.30 Építs házat, ültes s
fá t!, 19.0 0 H í r a d ó, 2 0.30
Felsza rvazták
őfels é gé t (francia), 22.45 80 0
szó (aus ztrál), 23.25 A z
a ssz ony, aki vis s zaté r
(ola sz)

Pozsony 2

10.30 Tudományos ma ga z in, 13.20 Farmerek ne k, 14.50 Tes ztmagazi n ,
15.05 A farkas ok árny é ká ba n, 17.15 Labdarúgá s ,
19.45 Röplabda, 21.55 A
holta k nem énekelnek
(szlová k), 23.10 Katoná k
é s partizánok

Markíza tv

9.45 Bilko főtörzs (amer.),
11.50
Rumlis
vakáció
(amer.), 13.55 A legerősebb kötelék (amer.), 16.20
Tor-t úra 2. Hopp (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Bolondos
vakáció (amer.), 22.35
Vadvízi evezősök (cseh)

JOJ TV

10.50 Eg y cipőben (amer.),
13.40 A z éhezők viadala
(amer.), 16.45 Már megint
ő! (amer.), 19.00 K r imi,
19.30 Hí radó, 20.35 A kém
(amer.), 23.20 A f ülenincs
ny úl (amer.), 2.05 A ret tenetes éjszaka (amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.05 T V2-animáció, 10.55
Több, mint testőr, 12.30
Építkezők, 13.35 Csap dába csalva, 14.10 Nag y
du r ranás (amer.), 15.55
Addams Family 2. (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Központi hírszerzés (amer.),
21.00 Hogyan rohanj a
vesztedbe (amer.), 23.50
Megint 48 óra (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.10
Kalandozó, 12.35 Kevin,
a minden6ó (amer.), 13.45
Armageddon (amer.), 15.40
Szuper felsőtagozat (amer.),
18.00 Híradó, 19.00 Amerika Kapitány (amer.), 21.35
Támadás a Fehér Ház ellen
2. (amer.) 23.40 Portréfilm

RTL II

M1

HÉTFŐ

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

6.15 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 Ázsia Ex
pressz, 20.55 Kapd el, ha
dusz!, 22.30 Extrém Activity, 0.00 Magánnyomozók

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 Ázsia Ex
pressz, 20.55 Kapd el, ha
tudsz!, 22.30 Extrém Activity, 0.00 Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.50 Fókusz,
13.05 Ausztrál ex
p ressz
(ausztrál), 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,
21.55 Az U.N.C.L.E. embere (amer.), 1.00 Rejtjelek
(amer.)

RTL II

12.40 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 me sék , 18.15 A ste r i x A me r i k ába n (f r a ncia), 20.15
Violet t a (a rgent i n), 21.10
Á r vá k he rcege (a me r.),
23.45 Violet t a (a rgent i n)

M2

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.50 Jó ebéd hez szól
a nót a , 13.25 Pa r t it ú ra ,
14.25 Un iver z u m, 15.30
Maga lesz a fér jem (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 Szeret ü n k , dok i!
(ausz t rál), 19.30 Szere t ü n k , dok i! (ausz t rál),
20.25
Em ma
(a ngola mer.), 22.30 Mága Zolt á n
koncer t, 23.30 Balaton i
nyá r

Duna World

8.35 Ö nök ké r ték , 11.15
Éjfél kor (mag ya r), 13.20
A nag yok , 13.50 Bud apest halai, 15.15 Balato n i nyá r, 16.35 Szé p, sző ke 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
Tiltot t k a stélyok , 22.40
Ha ck t ion (mag ya r)

Pozsony 1

11.10 Sz l ov á k i a ké p e kb e n , 11. 35 A v i l á g ké pekben,
13. 55
Poi r o t
(a n g ol), 16 .10 Me nj é s n e
b ú c s ú z z! (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 A h a t á r
(ol a s z), 0.0 0 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

13.40
Fol k lór fesz t ivál,
15.05 Vala k i va n a z ajtó
mögöt t , 18.0 0 K á r pát aljai tör ténetek , 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 , 22.30 Sz í n há z i
előa d á s

Markíza tv

7.30 Tom és Jerry, 9.40
For-túra (amer.), 11.30 Vírus (amer.), 14.15 Alagút a
halálba (amer.), 16.50 Babovřesky 3. (cseh), 19.00
Hí radó,
20.30
Parker
(amer.), 23.05 Veszélyzóna (amer.)
,

JOJ TV

11.20
Pokoli
torony
(a mer.), 13.20 Sa ng haji
lovagok (a mer.), 15.50 Új
ker tek , 16.50 A nya raló,
17.50 Új la kások , 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.35 Milliá rdos váltságd íj (a mer.), 23.20 Kétsze mélyes hadsereg (a mer.),
1.05 Újra a pályá n (a mer.)

KEDD

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

9.10 Káosz karácsonyra
(amer.), 11.20 Segítség,
bajban vagyok!, 16.20 Hogyan legyél latin szerető
(amer.), 18.40 Éjjel-nappal
Budapest, 21.00 Ház a tónál (amer.), 23.00 Elveszett
(amer.), 1.00 Mindenáron
gyilkos (amer.)

M2

M1

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,
22.45 Showder Klub
11.05 Mesék Mátyás királyról, 12.30 Kalandozások nagy papával, 14.05
Claude, 17.20 Dr. Plüssi, 18.10 Szóf ia hercegnő, 20.15 Dokik (amer.),
20.40 Lola kicsi konyhája,
21.05 Én vagyok itt, 22.15
Akusztik, 23.25 Az A38
Hajó színpadán: Platon
Karataev, 0.20 Violetta
(argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a, 13.20 Jamie eg yszer ű kajái, 14.20 Brow n at ya
(angol), 15.15 Vég telen
szerelem (török), 16.05
Rex Rómában (olasz),
18.00 Hí radó, 18.35 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Brow n at ya (angol),
20.25 Agatha Raisin (angol), 21.20 A legendák hivat ala, 22.20 NCIS (amer.)

Duna World

11.20 Sarajevo (magyar),
14.20 Család-barát, 15.55
Életkor, 16.15 Ízőrzők,
17.55 … és még egymillió lépés Magyarországon,
18.40 Itthon vagy!, 19.00
Mága Zoltán koncert, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35 Ridikül, 0.00 Rejtélyes XX.
század

Pozsony 1

12.20 Talált tárgyak, 14.10
Folklór, 14.35 Második lehetőség (lengyel), 16.25 A
világ madártávlatból, 16.55
Kleist doktor családja (német), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Backstage
(szlovák), 22.00 Rapl (cseh),
23.05 A végsőkig (francia)

Pozsony 2

12.15 Kerékpártúrák, 14.05
A holnap világa, 15.20
Egy dokumentum története, 15.50 Találkozás az
állatokkal, 17.25 Színészlegendák, 18.30 Esti mese,
19.55 Röplabda, 22.05 Átszerkesztve (amer.), 23.40
Hírek

Markíza tv

9.40 Lépésről lépésre, 11.55
Cobra 11 (német), 14.00
Monk (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Rex (szlovák), 23.00 A tankezred (cseh), 0.40 Gyilkos
gondolatok (amer.)

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 10.40
Rendőrök akcióban, 11.40
Vadlovak, 13.00 Tárgyalóterem, 16.00 Családi történetek, 17.00 Hírek, 18.00 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.25 Heti hetes

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.50 Fókusz,
13.05 Ausztrál ex
p ressz
(ausztrál), 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,
22.00 Hajas agyas (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, 22.45 Showder Klub

M2

12.35 Kalózka és Kapitány
kalandjai, 13.30 Miffy és
barátai, 14.05 Claude, 14.35
Leo, az ifjú vadőr, 17.20
Dr. Plüssi, 19.25 Alvin és a
mókusok, 20.15 Dokik (angol), 21.05 Én vagyok itt,
22.30 Szellemekkel suttogó
(amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.25 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.320 Jamie egyszerű kajái, 14.20 Brown atya
(angol), 15.15 Végtelen szerelem (török), 16.05 Rex
Rómában (olasz), 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Brown atya
(angol), 20.25 Önök kérték,
21.25 McMafia (angol),
22.25 Velvet Divatház (spanyol), 23.20 Hogy volt

Duna World

10.15 Mesterember, 11.30
Nők
apróban
(magyar),
13.00 Híradó, 13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.15
Család-barát, 16.15 Hazajáró, 16.45 Térkép, 17.20 Útravaló, 17.35 Ízőrzők, 18.10
… és még egymilló lépés
Magyarországon, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Üdítő:
Körmendi János, 21.00 Híradó, 21.35 Munkaügyek (magyar), 22.35 Ridikül, 23.55
Rejtélyes XX. század

Pozsony 1

12.20 Talált tárgyak, 13.20
Építs házat, ültess fát!,
14.25 A második lehetőség
(lengyel), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Kleist
doktor családja (német),
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 Az igazság (cseh),
21.50 Hidd el nekem! (angol), 22.45 Ray Donovan
(amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.20
Kerékpártúrák, 15.00 Egy
dokumentum
története,
16.20 Regina, 18.35 Esti
mese, 19.45 Hírek, 19.55
Röplabda, 22.10 A cár gyilkosa (angol-orosz)

Markíza tv

11.50 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 Feleségcsere, 21.55
Anyós, 23.05 Családi történetek, 0.05 Gyilkos gondolatok (amer.)

JOJ TV

10.40 Rendőrök akcióban,
11.40 Vadlovak, 13.10 Tárgyalóterem, 16.00 Családi történetek, 18.00 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 A segélyhívó (amer.),
22.35 Valóságshow

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 Ázsia Ex
pressz, 20.55 Kapd el, ha
tudsz!, 22.30 Extrém Activity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.50 Fókusz,
13.05 Ausztrál ex
p ressz
(ausztrál), 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,
22.00 A gyógyító (amer.),
0.50 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

12.00 Hagyjál főzni!, 13.55
A gyanú árnyékában, 14.55
Showder Klub, 16.00 Éjjelnappal Budapest, 17.20 A
gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjel-nappal Budapest, 22.45
Showder Klub

M2

12.35 Kalózka és Kapitány kalandjai, 13.30 Miffy és barátai,
15.25 Kody kalandjai, 15.45
A dzsungel könyve, 17.20 Dr.
Plüssi, 18.10 Szófia hercegnő,
19.25 Alvin és a mókusok,
20.15 Dokik (amer.), 20.35
Dokik (amer.), 21.05 Én vagyok itt, 22.30 Szellemekkel
suttogó (amer.), 23.20 Az A38
Hajó színpadán, 0.15 Violetta
(argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a nóta,
13.20 Jamie egyszerű kajái,
14.20 Brown atya (angol),
15.15 Végtelen szerelem
(török), 16.05 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), 23.30
Tideland (angol)

Duna World

11.40 Nők apróban (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Horvát krónika, 13.50 Román krónika, 14.20 Családbarát, 15.55 Magyar gazda,
16.20 Noé barátai, 17.20
Ízőrzők, 17.50 … és még
egymillió lépés Magyarországon, 18.35 Itthon vagy!,
19.00 Magyar válogatott,
20.05 Budavári Palotakoncert, 21.35 Munkaügyek
(magyar), 22.40 Ridikül,
0.00 Rejtélyes XX. század

Pozsony 1

12.20 Talált tárgyak, 14.35
A második lehetőség (lengyel), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
Silverado (amer.), 22.40 Éjféli napsütés (svéd), 0.20
Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.25 Kerékpártúrák, 13.20 Örökzöldek, 15.25 Egy dokumentum története, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
A tavak titkos élete, 21.05
Páciensek (francia), 22.55
Fesztiválok

Markíza tv

11.55 Cobra 11 (néemt),
14.00
Mon k
(amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi titkok, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 90 perc a
mennyországban (amer.),
23.10 Gyilkos gondolatok
(amer.)

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
Aranyhaj és a nagy gubanc
(amer.),22.45
Wolverine
(amer.-ausztrál)

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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 Ázsia Ex
pressz, 20.55 Kapd el, ha
tudsz!, 22.30 Extrém Aktivity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.55 Fókusz,
13.05 Ausztrál ex
p ressz
(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, 22.00 Tökös
csaj (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, 22.45
Showder Klub

M2

11.15 Pom-Pom meséi, 12.30
Teáscsésze mesék, 13.30
Miffy és barátai, 14.05 Claude, 14.35 Leó, az ifjú vadőr,
17.20 Dr. Plüssi, 18.10 Szófia hercegnő, 19.50 Bob, a
mester, 20.15 Dokik (amer.),
21.05 Én vagyok itt, 22.10
Kiberma, 22.30 Szellemekkel suttogó (angol), 23.20
Kulisszák mögött

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 Jamie egyszer ű kajái, 14.25 Brown
atya (angol), 15.15 Végtelen szerelem (török), 16.10
Rex
Rómában
(olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török),
19.30 Brown atya (angol),
20.25 Bagi-Nacsa Orfeuma, 21.25 Egy másik életben (magyar), 23.00 Sose
halun k meg (magyar)

Duna World

11.25 Csillagok változása
(magyar), 14.15 Családbarát, 17.10 Ízőrzők, 17.45
Női röplabda Eb, 20.00
Szenes Iván írta, 21.35
Munkaügyek
(magyar),
22.35 Ridikül, 0.00 Rejtélyes XX. század

Pozsony 1

10.50
Ün ne pi
mű sor,
14.15 Fok lór, 15.0 0 K atonai d íszszem le, 16.30
Fa rk a sodu
(szlová k),
19.0 0 H í r a dó, 20.30 Gálaest , 21.45 Demeterék
(szlová k), 23.10 A z én
fel kelésem (szlová k)

Pozsony 2

10.50 Az én felkelésem,
13.00 A hegyekben, 13.40
Színház a fronton, 15.25
Röplabda Eb, 17.50 Az én
felkelésem, 18.00 Kutyahideg (szlovák), 18.30 Esti
mese, 19.50 Híradó, 20.10
Halál a hegyekben (csehszlovák), 21.40 Dokumentumfilm, 23.15 Megemlékezések

Markíza tv

7.50 A dada (amer.), 9.40
Ritchie Ritch (amer.), 11.40
Charlie és a csokoládégyár
(amer.), 14.10 Piroska és a
farkas (amer.), 16.15 A mogyoró-meló (amer.), 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Feleségcsere,
23.15 Rex (szlovák), 1.40
Gyilkos gondolatok (amer.),
2.20 Cobra 11 (német)

JOJ TV

9.25 Mr. Bean nyaral
(angol), 11.15 A szépség és a szörnyeteg kanadai), 13.20 Égi lovagok (amer.), 15.50 Wall
(amer.), 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 K r i m i,
19.30 H í r a dó, 20.35 Alibi.
com (francia), 22.35 Momentum (amer.), 0.35 Inkognitó, 1.55 Híradó

M1

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

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 Ázsia Ex
pressz, 20.55 Kapd el, ha
tudsz!, 22.30 Extrém Activity

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.50 Fókusz,
13.05 Ausztrál ex
p ressz
(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, 22.00 Gagyi mami 2.
(amer.), 0.45 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, 22.45 Showder Klub

M2

11.35 Pityke, 12.25 Teáscsésze mesék, 14.00 Szájkosaras
kosaras (amer.), 15.30 Kody
kalandjai, 17.20 Dr. Plüssi,
20.15 Dokik (amer.), 21.05 Én
vagyok itt, 22.30 Szellemekkel suttogó, 23.20 Akvárium,
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a nóta,
13.15 Ízőrzők, 13.50 Jamie
egyszerű kajái, 14.25 Brown
atya (angol), 15.15 Végtelen
szerelem (török), 16.10 Rex
Rómában (olasz), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Brown atya (angol), 20.20 A
pillangó, 21.50 VI. Pál pápa

Duna World

11.25 Anyegin (magyar),
13.50 Öt kontinens, 14.20
Család-barát, 17.20 Ízőrzők, 17.50 … és még
egymillió lépés Magyarországon, 19.00 Magyar
válogatott, 20.00 Önök
kérték, 21.35 Munkaügyek
(magyar), 22.40 Banán,
pumpa, kurbli

Pozsony 1

12.20
Talált
t á rg ya k ,
13.45 Menjü n k a ke r tbe!, 14.25 Fol k lór mű sor,
16.25 A v ilág ma d á rt ávlatból, 16.55 K leist
dok tor csalá dja (német),
19.0 0 H í r a dó, 20.30 A
pop legend ái, 22.15 A
Crow n-üg y (a me r.), 0.10
Na sh Br idges

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.45
Sport, 17.25 Színészlegendák,
18.30 Esti mese, 20.10 Az emlékezés megmarad (szlovák),
21.05 Ének a szürke galambról
(szlovák), 22.45 Pozsonyi Jazz
Napok

Markíza tv

11.55 Cobra 11 (német), 13.55
Monk (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Hogyan szerezzünk csajt (cseh), 22.40 Celeb.
kft (cseh)

JOJ TV

10.25 Rendőrök akcióban,
11.30 Vadlovak, 12.50 Tárgyalóterem, 15.50 Aranyhaj és
a nagy gubanc (amer.), 18.00
Főzd le anyámat!, 18.00 Védelmezők, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Minden, amit
szeretek, 22.30 Szlovákia nem
ítélkezik, 0.05 Sötét harcos
(amer.)

5

Növényvédelem

Megjött az asszony

Augusztus közepe a kertjeinkben

Augusztusban is sok a tennivaló a kertben. Előkészületeket
kell tenni a következő télre
és évre. Legfontosabb feladat
természetesen még mindig az
öntözés, amennyiben nem esik
az eső. Erre a legjobb időpont
a kora reggel vagy a késő este,
mivel ilyenkor csak kevés folyadék párolog el. Néhány növénynek most augusztusban
van a kiültetési ideje.
Tennivalók a díszkertben
Szarkaláb
A szarkalábat virágzás után
visszavághatjuk, hogy másodszor is kihajtson. Az elhervadt
virágokat ehhez nem kell feltétlenül eltávolítani, általában
ez csak optikai szempont.
Van azonban néhány növény,
amelynél ez az intézkedés némileg növeli a virágzási időt.
Ide tartozik például a kokárdavirág, a menyecskeszem vagy
a kasvirág.
Pünkösdi rózsa
A pünkösdi rózsa nagyon jól elboldogul a megszokott helyén.
Ha mégis át szeretnénk ültetni
máshová, az augusztus vagy
legkésőbb a szeptember a megfelelő időpont erre.
A hagymás virágok
ültetési ideje
Augusztus az ideális ültetési ideje a madonnaliliomnak,
amely tápanyagban gazdag
talajt igényel. A csodaszép
korbácsliliomot is – mely leginkább napos helyen, száraz,
homokos talajban fejlődik –
elültethetjük augusztusban. A
hagymás virágok tulajdonképpeni ültetési ideje tavasszal
vagy ősszel van. Az őszi kikericset mindenesetre augusztusban vagy szeptemberben
tegyük földbe, akkor már az
aktuális évben gyönyörködhetünk a virágában.

Tennivalók
a gyümölcsösben
Az augusztus a termesztési
beavatkozások, a gyümölcsök fejlődését segíti elő, és a
rügyfejlődés folyamatát szolgálja. Az ápolási munkáknak
ekkor már nem lehet célja a
hajtásnövekedés elősegítése,
sőt minden erre irányuló vagy
mellékesen ilyen hatást kiváltó
beavatkozás hátrányos.
Ha júliusban elmaradt a hajtások lekötözése, akkor most
sürgősen végezzük el. Így
még bizonyos mértékig serkenthető a termőrügyek kialakítása. Fontos, hogy a málnásból feltétlenül távolítsuk el az
egyszer termő fajták letermett
vesszőit. Ezzel segítjük a fiatal sarjak, a bokrok zavartalan
fejlődését és egyben gátoljuk,
akadályozzuk a vesszőfoltosság terjedését. A beteg ves�szőket égessük el a munkánk
befejeztével.
Augusztus elején a gyümölcsfák öntözése az egyik legfontosabb feladat. Napjainkban
már többen is a csöpögtető
öntözést alkalmazzák. A kajszi és őszibarack fák lombját
azonban még ebben az esetben is ajánlott permetezésszerűen megöntözni. Az öntözés
ilyenkor még a termőrügyek
kialakulását segíti, de később
szeptemberben már ne öntözzünk, mert hátráltatjuk vele a
hajtások beérését.
Az idős cseresznye- és meggy
fákat most újítsuk meg, és az
ágak lefűrészelése során keletkezett sebeket gondosan zárjuk
le faseb kátránnyal vagy fémmentes olajfestékkel. Egyben
a tősarjak eltávolítását is elvégezhetjük.
Az almában is a lisztharmat
okozza a legtöbb gondot. A

Jonathan fajta különösen fogékony a lisztharmattal szemben.
Akkor is kell védekezni, ha a
termés a vegetációs időszak
első felében elfagyott, és nem
lesz mit betakarítani. Ebben az
esetben a levél- és ágfertőzés
csökkentésével a következő
évi termésünk biztosítása a
feladatunk. Ahol szükséges a
varasodás elleni védekezést is
el kell végezni.
Eper
Bár az eper évelő, két év múlva gyümölcse már apróbb, és a
hozam is csökken. Ezért ajánlatos az epret kétévenként újra
ültetni. Az augusztus optimális
időpont erre. Az új palántákat azonban ne a régi növények helyére ültessük, az eper
ugyanis szereti, ha mindig új
helyet kap.
Meggyfa
Amint leszüreteltük a meg�gyet, ajánlott a fát visszametszeni. Így kevésbé hajlamos a
gombás betegségekre.
Szőlő
A szőlőt védeni kell a madaraktól speciális hálóval.
Tennivalók
a zöldségesben
Karalábé és mángold
Ha szeretnénk még ezekből
a zöldségekből ültetni, akkor
mindenképpen tegyük meg
még ebben a hónapban.
Brokkoli
Ha még brokkolit ültetünk,
dolgozzunk be a talajba jó minőségű komposztot is, mert a
brokkoli nagyon sok tápanyagot igényel.
Fűszernövények
Sokan szeretnek tartalékot felhalmozni a zöldfűszerekből.
Augusztusban van erre az utolsó lehetőség. Szedjük le a növényeket, majd szárítsuk meg
őket.

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
Fia született a szegény székelynek.
Nagy örömében végigszalad a falun,
és mindenkit meghív, jöjjenek el, megnézni a gyereket.
– Aztán ha jöttök, csak nyugodtan rúgjátok be a kaput – teszi hozzá.
– Már miért kellene berúgnunk a kaput? – csodálkozik valaki. – Nincsen
rajta kilincs?
– Hogyne volna! De csak nem fogtok
üres kézzel jönni!

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

Tel.: 0907 283 324

A szőke nő megáll egy kirakat előtt, és
olvasni kezdi a kifüggesztett reklámtáblát:
„AMIT NEM LÁT A KIRAKATBAN,
MEGTALÁLJA A BOLTBAN!”
Erre bemegy és azt kérdezi:
– Tessék mondani, itt van az anyukám?
– Miért lenne itt?
– Mert a kirakatban nem látom …

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ön könnyen köt barátságokat és ennek a fajta nyitottságnak most újra hasznát veszi. Egy
olyan ember lép be ezen a héten az életébe, aki a későbbiek során
hosszú ideig meghatározó szereplője lesz. Amint készen áll egy
ilyen „nagy találkozásra”, máris megjelenik a lehetőség.
HALAK (február 21. – március 20.) Bátran induljon el személyes kapcsolatait érintő kérdésekben is új utakon. Nem biztos,
hogy a hagyományos módok segítségével tudja legkönnyebben
tisztázni a félreértéseket. Szabaduljon meg végre múltbeli tapasztalataitól, rossz emlékeitől és kezdjen új életet kedvesével,
aki csak erre vár.
KOS (március 21. – április 20.) Ön kitűnően rá tudja vezetni
partnerét vagy épp barátait arra, hogy megéljék belső szükségleteiket. Ez jelentheti az is, hogy megtalálja az igazán nekik való
testmozgást, de akár azt is, hogy segít nekik hivatások, életfeladatuk megtalálásában, felismerésében.
BIKA (április 21. – május 20.) Nyugalma és lazasága az, ami
miatt semmi sem tudja kizökkenteni belső egyensúlyából. Igyekezzen ezt a belső harmóniát testi szinten megtartani és ne követeljen túl sokat magától. Az ilyen erőteljes és kreatív állapotokat
arra érdemes használnia, hogy nagy terveket alkosson.

– Jean, berúgta a motort?
– Igen uram, ott fekszik az árokban.
Éjszaka sürgős beteghez hívják az
orvost. Megvizsgálja, majd intézkedik:
– Hívják legyenek szívesek a beteg
ügyvédjét, a plébános urat, a hozzátartozókat és egy közjegyzőt!
– Olyan súlyos az állapotom? – hüledezik a beteg.
– Nem, kutya baja, de legalább nem
én leszek az egyetlen balek, akit potyára felébresztenek az éjszaka közepén.
Beírás Pistike ellenőrzőjében:
„Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az ablakot.”
Válasz:
„Tisztelt Tanárnő! A fiamat majdnem
leszidtam érte.”

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Kövesse impulzívan érzéseit és
ne gondolkodjon a következményeken. Főként akkor tegyen így,
ha párt keres. Hallgasson a szívére és meg fogja találni a megfelelő
időben, a megfelelő helyen az igazit. Ha már megtalálta párját, akkor most más területeken építhet ki fontos, új kapcsolatokat.
RÁK (június 22. – július 22.) Egyetlen belső konfliktusról szól
ez a hét az ön számára mégpedig, hogy az eszére vagy a szívére
hallgasson. Valójában a kettő nem zárja ki egymást. Bármelyiket
is választja, akkor élvezheti kedvese bizalmát, ha ön is őszinte
hozzá. Beszéljen neki érzéseiről és mutassa is ki őket.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ön szívesen feszegeti
a határokat és ezen a héten még társakra is talál ehhez. Élvezze
ki az élmények minden percét, és ne felejtsen el lassítani, ha már
úgy érzi, kezd kimerülni. Ezt társai is értékelni fogják, hiszen nem
biztos, hogy tudnák önnel tartani a lépést, ha önként nem fékezne.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Jót tesz önnek a szerelem. Ragyogó fizikai formában van, emellett vidám és kön�nyed. Ezek kiváló előfeltételei bármilyen komolyabb erőfeszítést
igénylő feladatnak. Ez lehet olyan testi megterhelés mint egy kirándulás vagy egy lakás átrendezése, illetve olyan lelki kihívás is,
mint egy tisztázó beszélgetés.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Több kisebb összetűzésre számíthat ezen a héten a barátaival, rokonaival. Bármilyen
jellegű is a gond, igyekezzen megérteni a másik fél követeléseit
még akkor is, ha úgy érzi a másik talán nem egészen őszinte önhöz vagy éppen önmagához. Először találjanak egy közös pontot,
azután tisztázódhat minden.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne feledkezzen meg
önmagáról sem, amikor teljes gőzzel másokért dolgozik. Időnként
tartson szünetet és ilyenkor csak olyasmit csináljon, amit nagyon
szeret, amiben igazán önmaga lehet vagy ami teljességgel kikapcsolja. Így a mások segítése sem válik teherré, sőt örömét leli benne.
NYILAS (november 23. – december 21.) A párkapcsolatban élő
Nyilasok intenzív hetet tölthetnek kedvesükkel. Az esetleg egy
ideje már a levegőben lévő problémák most maguktól megoldódnak, ezáltal leomlanak az önök között kialakult falak és újra
közel érezhetik magukhoz egymást.
BAK (december 22. – január 20.) Valósítsa meg végre nagy terveit, ültesse át őket a valóságba! A csillagok állása azt mutatja, hogy most bármilyen ötlet megvalósítása támogatásra talál.
Használja ki ezt a kedvező időszakot! Az önből sugárzó tetterő és
elszántság azokat is meggyőzi, akik eddig kételkedtek.
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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 kistraktor 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

Mint ahogy arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk a
zemníki tavon megrendezett rövidtávú szlovák bajnokságról
tarsolyukban hat szlovák bajnoki arany- hét ezüst- és kilenc
bronzéremmel tértek haza a komáromi kajakosok és kenusok.
Az alábbiakban az egyéni helyezéseket közöljük:
2 000 m-es táv
– Sýkora Adam Anton * K4 juniK2 11-12 éves fiúk: …3. Marsal orok: …2. Ujvári Marko – Tóth
Máté – Bugár Marek, …6. Tég- Alex (ŠAM) – Jablonovský Adam
lás Mário – Tóth Michal, …16. (TAT), Pospíšil Michal (TAT) *
Demáček Samuel – Lukáč Teo K1 13 éves fiúk: …1. Grolmus LuPeter *
káš, …3. Ikréni Márk, …7. PodK1 12 éves lányok: …6. Szenczio- leiszek Dávid, 8. Nagy Dominik *
vá Natália – Ptáčková Eliška *
K1 13 éves lányok: …4. Tóthová
K1 11 éves lányok: 1. Zrneko- Tamara * K2 kadétlányok: 1. Buvá Michaela, …5. Demáčeková gár Réka – Sidová Bianka (ŠAM),
Lucia, …8. Vámos Dóra, …10. 3. Koczkás Eszter – Pecsuková
Tóthová Nataša, …12. Ďurčová Katarína (UKB).
Nadine.
A Komáromi Kajak-Kenu Klub
200 m-es táv
érmesei:
K1 veteránok: …6. Marek Ďurčo Aranyérmes: C2 juniorok: Lé* K1 nők: …3. Doktoríková Anna rant Peter Christopher – Strýček
* K1 férfiak: …3. Demin Viktor * Eduard (ŠAM) * C1 kadétok:
K1 juniorok: …5. Ujvári Marko, Lérant Lucas * K1 14 éves fiúk:
6. Meszlényi Márk * C1 juniorok: Dominik Doktorík * K1 13 éves
…2. Lérant Peter Christopher * fiúk: Grolmus Lukáš * K2 kadétC1 juniorok: …3. Ikréniová Vik- lányok: Bugár Réka – Sidová Bitória * K2 nők: …2. Matúšová Eri- anka (ŠAM).
ka – Fiedlerová Zuzana (DKB) * Ezüstérmes: Lérant Peter ChrisK4 kadétok: …2. Doktorík Jakub topher * K2 nők: Matúšová Erika
– Schrimpel Peter – Podleiszek Fi- – Fiedlerová Zuzana (DKB) * K4
lip – Babicza Kristóf (NZA), …5. kadétok: Doktorík Jakub – SchNémeth Dominik – Benko Matúš rimpel Peter – Podleiszek Filip
(INT) – Iliaš Tomáš (NOV) – Per- – Babicza Kristóf (NZA) * K2 junisch Anton (MOR) * K2 junio- niorok: Ujvári Marko – Hvojník
rok: …2. Ujvári Marko – Hvojník Martin (NOV) * K2 – 13-14 éves
Martin (NOV), …4. Meszlényi lányok: Tóthová Tamara – TylkoMárk – Iliaš Martin (NOV) * K2 vá Hanka (ŠGT) * C1 – 14 éves
juniorok: 1. Lérant Peter Chris- fiúk: Molnár Attila * K4 juniorok:
topher – Strýček Eduard) ŠAM) Ujvári Marko – Tóth Alex (ŠAM)
* C2 – 13-14 éves fiúk: …3. Mol- – Jablonovský Adam (TAT) – Minár Attila – Szigeti Nicolas * K2 chal Pospíšil (TAT).
13-14 éves lányok: …2. Tóthová Bronzérmesek: K1 nők: DoktoTamara – Tylková Hanka (ŠGT) ríková Anna * K1 férfiak: Demin
* K1 kadétok: …9. Podleiszek Fi- Viktor * C1 juniorlányok: Ikrénilip * C1 kadétok: 1. Léránt Lucas, ová Viktória * C2 – 13 és 14 éves
…8. Sýkora Adam Anton * K1 fiúk: Molnár Attila – Szigeti Nicokadétok: …4. Bugár Réka, …7. las * K2 kadétok: Schrimpel Peter
Koczkás Eszter * C1 kadétlányok: – Podleiszek Filip * K1 13 éves
…4. Jelínková Aneta * K1 -14 fiúk: Ikréni Márk * K1 14 éves
éves fiúk: 1. Doktorík Dominik, fiúk: Tóth Ľudovít * K2 kadétlá…3. Tóth Ľudovít, …6. Tomáš nyok: Koczkás Eszter – PecsukoFarkaš * C1 – 14 éves fiúk: …2. vá Katarína (UKB).
Molnár Attila, 4. Szigeti Nicolas 2 000 m
* K1 – 14 éves lányok: …7. Ko- Aranyérmes: K1 11 éves lányok:
vács Viktória * K2 kadétok: …3. Zrneková Michaela.
Schrimpel Peter – Podleiszek Filip Bronzérmes: K2 11 és 12 éves
* C2 kadétok: …4. Léránt Lucas fiúk: Marsal Máté – Bugár Marek.

LABDARÚGÁS

II. liga * 5. forduló: KFC Komárom – Zólyombrézó 1:0 (0:0)

A komáromiak az Ásványi – Pittner, Varjas, Ondruš, Končal, Šimko, Krela, Begáň, Holík, Mikeš, Pinte, Byemi, Kneževič, Kollár összeállítású csapattal fogadták a vendégeket, akik hamar megtapasztalták, hogy támadásaikat sorra veri
vissza a hazai gárda. Igaz, nem sok idejük maradt ezen töprengeni, mert a KFC folyamatosan ostromolta védelmüket,
amelynek sokszor több volt a szerencséje, mint az átgondoltsága.
Előbb Kneževič jutott lehetőséghez, de kozatba kapcsolt, s különösen Ásványi, a a labda a brézóiak kapujának túlsó feléhez
lövése elszállt a kapu fölött. Ezek után a hálóőr volt jó formában, kivédve minden ért, amikor a szemfüles Varjas védhetetlenül
brézóiak védelemre rendezkedtek át, ám kapujára törő labdát. Ezekben a percekben fejelt a vendégek hálójába. Az általános véa szinte lábak között cikázó Byemi így is valóban két kapura, a két tizenhatos között lemény az, hogy a komáromiak jogosan gazsokszor meglepte őket. A második játék- folyt a játék. Gólt lőnie a komáromiaknak dagodtak a három ponttal. A bajnoki tábrészt dinamikusabb támadássorozatokkal sem sikerült, pedig két esetben is büntetőhöz lázatbana KFC 10 ponttal és a 4. helyen.
kezdték ugyan a vendégek, de a komá- jutottak. A hivatalos játékrészen túl, a ta- A 6. fordulóban Poprádon lép pályára a
-koanromiak védelme azonnal magasabb fo- lálkozó 92. percében egy szögletrúgás után komáromi csapat.
III. liga 3. forduló
Marcelháza – Nagyszombat
B 0:0 A „nagy” csapatból eléggé döntő módon felerősített
nagyszombati fakó csapat nem
edzőmérkőzésre jött, pedig
ők annak szánták a találkozót.
Legnagyobb
meglepetésükre
a marcelháziak nem vonultak
védekezésbe, hanem gyakran
okoztak vendégeiknek kellemetlen meglepetéseket. Mindkét
csapat egyszerre tudta erősíteni
védelmét és csatársorát is. Az
igaz, hogy a találkozó döntetlennel ért véget, de a marcelháziak
így is megérdemelnek egy baráti
vállveregetést. A bajnokságban
Marcelháza továbbra is a tabella 9. helyén áll
IV. liga 3. forduló
Gúta – Naszvad 2:0 (1:0) Kiegyensúlyozott találkozón győzött Gúta csapata, ahol azért a
győzelemhez az is hozzájárult,
hogy a vendégek idegesen,
kapkodva játszottak, amit két
büntetőjük is igazolt. Mindkét
tizenegyest Kokai értékesítette
* Párkány – Ímely 1:0 (1:0) A
hazai csapat ezúttal jó taktikával
lépett pályára, egyszerre támadt
és védekezett. Az első félidő
enyhe pályafölénye a következő
45 percben is érződött * Léva –
Ógyalla 2:2 (2:2) Lényegében
az első félidő végén akár véglegesen is le lehetet volna fújni a
találkozót, mert a második félidő
már csak a görcsös védekezésről
szólt. Góllövő: Gelle és Szántó
* A bajnoki táblázatban … 4.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROZÁS
A nagymegyeri MŠK Tekergők
szervezésében került sor augusztus 17-én az idei Szent István napi
kerékpáros teljesítménytúrára. A
komáromi
C.K.PIKO-BIKE-ot
hárman képviselték. Farkas Silvia
ismét hozta a formáját, és a hegyi
bringás nők között nem talált legyőzőre. A férfiak között Hullman
Andrej pár másodperccel csúszott
le a dobogóról, negyedik lett. Az
útikerékpárosoknál Csaplár Árpád
a szeniorok között bronzérmes lett.
Bár nem csapattagunk, de említésre méltó Bujna Dániel ezüstérme,
hiszen gyerekként letekerte a 16
km-es távot, több srácot maga mögött hagyva.

WESTERN-LOVAGLÁS

Múlt héten szombaton Ógyalla bagotai városrészén rendezték meg a westernlovasok vándorserlegéért kiírt kupasorozat következő fordulóját. A Komáromi járás lovasai ezúttal is sikeresen szerepeltek.
A junior szlalomban természe- Hódosy Tamás 6. lett Orfeus tegóriájában a naszvadi Bobek
tesen a verhetetlen Scholtzová nevű lova nyergében. A junio- Ladislav lett a győztes Amobea
Carla győzött Kam Smart Chic rok hordókerülési versenyében Chick nevű lovával.
Ella lovával (M-Club Briežky), 1. Scholtzová Carla, 2. Zilizi A westerlovasok kupasoroza4. lett Zilizi Jasmin, ugyancsak Jasmin, 4. Buga Lea Lara a tának legközelebbi fordulóa Briežky lovasaként. A nyílt Colonel Cody Jess nevű lová- jára szeptember 7-én, Várkoszlalom versenyében a bagotai val. A profi hordókerülők ka- nyon kerül sor.

Ímely (7 pont), …11. Gúta (3
pont), 12. Naszvad (3 pont), 14.
Ógyalla (2 pont)
V. liga – 3. forduló
Zselíz – Ekel 1:4 (0:1) A hazai
csapat nem titkolta, hogy mindenképpen otthon szeretné tartani a három pontot, s ennek érdekében az első percektől támadó
játékot folytatott, ám az ekeliek
rendkívül jó formában voltak.
Legnagyobb meglepetésükre a
találkozó 26. percében Hrabovský védhetetlen gólt lőtt a hazai
kapuba. A második félidőben is
a vendégek uralták a pályát, amit
Rigó 46. és 58. percben rúgott
gólja is igazolt. Pár perces „pihenő” után a 84. percben Mészáros
gólja keserítette tovább a mintegy 100 zselízi szurkoló kedvét,
akiket az sem vigasztalt, hogy a
88. percben becsületgóljuk született * Héthárs – Perbete 2:3
(1:1) A találkozó első gólja a 13.
percben született, aminek nagyon örültek a héthársi szurkolók, ám örömük nem soká tartott,
hiszen öt perccel később Farkas
egyenlíteni tudott. A második
félidő több izgalmat is hozott,
hiszen Rigó (55. perc) góljával
a perbeteiek visszaszerezték a
vezetést, ám öt perccel később
már a héthársiak kiegyenlítettek. A találkozó végeredményét

Kupamérkőzések:

Slovnaft Cup – 2. forduló
Nagysurány – Marcelháza 1:2
(0:0), Fehervári (11m) – Gumbér, Kiss.
Elnöki kupa – 1. forduló
Zselíz -Szilos 0:3.
A Komáromi Járási
Labdarúgó-Szövetség
Szuperkupája:
FK Szilos – TJ Lakszakállas
3:1 (2:0), Gere (11m), Kosztolányi, Sýkora – Zs. Császár.

Lakatos 90. percben lőtt gólja
döntötte el * Szalka – Újgyalla 7:0 (5:0) Mindvégig vidám
hangulat uralkodott a pályán és
a szurkolók között, amit elsősorban a vendégek tehetetlensége
váltott ki. Ezúttal egy becsületgólra sem tellett… * Nagykér
– Nagykeszi 2:1 (1:0) Mindvégig érződött, hogy a nagykériek
nem akarnak csalódást okozni
szurkolóiknak. Első góljuk a
találkozó 24. percében született,
ráadásul a 62. percben büntetőt
értékesíthettek. Turza gólja a 68.
percben született.
A bajnoki táblázatban: 1. Ekel
(7 pont), 2. Perbete (7 pont),
… 4. Nagykeszi (6 pont), 14.
Újgyalla (1 pont)
VI. liga – 3. forduló
Elöljáróban el kell mondani,
hogy ebben a fordulóban több
csapat is edzőmérkőzést tartott,
ellenfele nem volt éppen a legjobb formában …
Csallóközaranyos – Madar
3:0 (1:0) Olajos, Jóba és Berecz
góljával megérdemelten győzött
a hazai csapat * Búcs -Nemesócsa 3:0 (1:0) Fáradtan, enerváltan játszott a vendégcsapat
* Keszegfalva – Bogya/Gellér
5:0 (3:0) Hupian mesterhármasa mellett Budai és Zsemlye
volt gólszerző * Izsa – Hetény

4:1 (2:0) Az első és az utolsó gól (Procházka, 10. perc),
illetve Marikovec (79. perc)
büntetőből született, gólt lőtt
még Smolka, Keszeg és Mikle
* Bátorkeszi – Szentpéter 2:3
(2:2) Góllövők: Szigeti (37. p),
Tóth (41. p), Szakál (33. és 70.
p), és Urbánek (42. p) * Csicsó
– Ifjúságfalva 3:1 (2:0) Góllövők: Kiss (12. p), Csóka (23.
és 45. perc) , illetve Kocsis (75.
p) * Szilos – Bajcs 8:0 (3:0)
Góllövők: Cabara (72., 83., 87.
p). Čepela (20. p), Tóth (38. p).
Méhes (40.), Géč (57. p), Šenkár
(75. p) * Lakszakállas – Dunaradvány/Marcelháza B 5:0
(1:0) Góllövők: Császár (17.,
82. p), Csápai (73., 89. p), Bartal (79. p) * Örsújfalu – Dunamocs 1:3 (0:1) Góllövők: Fiala
(47. p)., Varró (76., 88. p). Bábi
(21 p) * A bajnoki táblázatban:
1. Csallóközaranyos (9 p), 2.
Lakszakállas (9 p), 3. Búcs (7
p), 4. Szilos (6 p), 5. Keszegfalva és Szentpéter (6-6 p), 7.
Csicsó (6 p), 8. Ifjúságfalva (4
p), 9. Izsa (4 p), 10. Bátorkeszi
(3 p), 11. Nemesócsa (3 p), 12.
Hetény (3 p), 13. Dunamocs (3
p), 14. Dunaradvány/Marcelháza B (3 p), 15. Bajcs (3 p),
16. Örsújfalu (1 p), 17. Madar
(1 p), 18. Bogya/Gellér (1 p).

RÖPLABDA
Az iglói születésű Ogurčák František
az őszi idénytől a komáromi Spartak röplabdacsapatát erősíti. A játékos Görögországból érkezik, ahol
2008-tól az élvonalbeli olasz klubokban szerepelt, majd a lengyel AZS
Olsztyn csapatát erősítette, s idén a
Olympiacos Pireus értékes játékosa
volt. Az új játékos egyébként több
mint száz alkalommal volt szlovák
válogatott.

UTCAI KOSÁRLABDA

Idén 12. alkalommal, ám nagy valószínűség szerint utoljára szervezte meg a gútai BC Knives kosárlabdaklub Streetball (3on3) tornáját Gútán a Corvin Mátyás Alapiskola udvarán.
A versenyre az eddigiektől egy héttel a gútai búcsú előtt került sor, tekintettel a vásár kiadós
programjára és az esetleges programütközésre.
Augusztus 10-én 23 csapat lút győztese a férfiak korosztá- szerdahely csapata győzött,
vett részt a 12. Streetball tor- lyából került ki. A nemzetközi míg a második és harmadik henán. Komáromból, Dunaszer- formáció „Máš pekné oči” lyen gútai csapatoknak sikerült
dahelyről, Székesfehérvárról, néven versenyzett és került ki végezniük.
Aranyosmarótról
érkeztek győztesen. A csapat tagjai: Sta- Értesülésünk szerint a BCK vecsapatok, de voltak vendégek nislav Vika (Serbia), Madaras zetése azzal számol, hogy az
Szlovéniából, Csehországból Jonas (Budapest), Peter Balla idei versennyel befejezi a verés Budapestről is.
és Milan Hindicky Érsekúj- senysorozatot. Kár, mert szerte
A több mint tíz esztendős tör- várból. A második helyen du- a világon egyre népszerűbb ez a
ténelme során idén először a naszerdahelyi csapat végzett, sportág és a szurkolók számát teszervezők nem indítottak U18- míg a torna bronz érmét Pozso- kintve Gútán is elismerést aratott.
as kategóriát, illetve minden nyivánka (Ivanka pri Dunaji) Reméljük jövőre mégis benéjelentkező csapat a 18+ és 33+ csapata szerezte meg. A 30 év pesülhet a pálya.
kategóriában versenyzett.
feletti kategóriában is DunaKép: Nagy Róbert
A torna során sor került ügyességi játékokra, a hárompontos
dobásokra, az amőbára és a
zsákolásra. Nem szándékos
volt, de a versenyizgalom fokozásához hozzájárult az is,
hogy a legnagyobb, 36 fokos
hőségben került sor a versenyre. A 3 pontos versenyt a komáromi Szabó Levente nyerte 12
ponttal. Az „ötödölő” versenyt
pedig szoros harc után a gútai
Tóth Viktor nyerte. A leglátványosabb ügyességi versenyt, a
zsákolást a komáromi Samuel
Volárik nyerte. A torna abszo-

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

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

Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó, Sámuel
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erma
Rózsae

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az örsújfalusi Kalmár Gabriel és
Klúcsiková Annamária.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a gútai Bazsó
Benjámin, Fekete Sára és Hrabovský
Ádám, a nagyléli Hegedűs Adam, a
szentpéteri Németh Attila, a bagotai Horňáková Laura, a nagyudvarnoki Nagy Zalán Bence, az érsekújvári Tóth
Aurel, az örsújfalusi Szénási Dalma, a muzslai
Csillag Viktória, a perbetei Jakabová Tamara, a
komáromi Tölli Kitti, Pázler Ádám, Kosztolányi
Eszter, Kuszala Noel, Chovan Izabel, Bese Zsigmond és Bratská Miroslava.

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

GOMBÁS-SZALONNÁS Pudingos, tejfölös
RAKOTT CSIRKEMELL
kedvenc

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi dr. Köhlerová Svetlana (83
éves), Németh Julianna (69 éves), dr. Varga Ernő
(87 éves), Hrabovský Juraj (82 éves), Kúr Gyula (70 éves), gútai Jancsó Kálmán (79 éves), a
kolozsnémai Tzitová Gizella (84 éves), az ekeli
Tóth Piroska (74 éves), a kavai Trešťanský Ladislav (69 éves), a lakszakállasi Csepy Katalin (65
éves), valamint a csallóközaranyosi Krnáč János
(72 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, a volt kollégáknak
ismerősöknek, és mindazoknak,
akik augusztus 15-én részt vettek
a komáromi temetőben
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,
dédnagymama és testvér,

Hozzávalók 4 adaghoz:
6 db csirke-, vagy pulykamellfilé
30 dkg sonka
30 dkg szeletelt bacon
20-30 dkg füstölt sajt
(lehet más kemény sajt is)
1 üveg szeletelt gomba
2 db tojás
1 csomag gombaszósz-alap

Elkészítése:
A csirkemelleket vékony szeletekre vágjuk, megsózzuk.
Egy közepes tűzálló tálat kizsírozunk, alulra bacont teszünk úgy,
hogy túllógjon a tálon. Rétegesen rakunk egy sor csirkemellet,
amit előzőleg megforgatunk tojásban, majd egy sor sonkát, egy
sor sajtot, egy sor gombát, majd így folytatjuk, amíg tart a hozzávalókból, de a rétegelés sonkával fejeződjön be.
Ráöntjük a vízzel elkevert gombaszószt, majd visszahajtjuk a baconszeleteket. Ha nem fedi be teljesen, pótoljuk, hogy teljesen
betakarja. Sütőben – közepes lángon – addig sütjük, amíg a bacon szép pirosra sül. Gyors és rendkívül finom fogás. Bármilyen
körettel tálalhatjuk.

Fuisz Márta
(született Kosztyu)

búcsúztatóján,
aki életének 67. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét
őszinte szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK
Ezekben a napokban
emlékezünk vissza
arra a szomorú napra,
amikor egy évvel
ezelőtt végső búcsút
kellett venni
a szeretett feleségtől,
édesanyától, anyóstól,
nagymamától
és kedves rokontól,

Fekete Erzsébettől
(született Ollé).

Mindazok, akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja

Nem az a fájdalom,
amelytől könnyes a szem,
hanem az,
amelyet szívünkben hordozunk,
némán, csendesen.
Soha el nem múló
fájdalommal
és szeretetel
emlékeztünk
augusztus 21-én

Rigó Gáborra
Gútán,
halálának
kilencedik
évfordulóján.

Emlékét örökké őrző
felesége és családja

Tragikus halálod még fáj,
talán örökre így marad,
de mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Soha el nem múló
fájdalommal
emlékeztünk
augusztus 18-án

Tóth Bélára
Gútán,

halálának
11. évfordulóján.
Soha nem feledő
testvérei

Hozzávalók:
5 dkg liszt
1 csomag sütőpor
5 db közepes tojás
25 dkg kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor
2 evőkanál kakaópor
1 dl tej
1 dl étolaj
a pudinghoz:
9 dl tej
6 evőkanál kristálycukor
2 csomag pudingpor

A tetejére:
2 kis pohár tejföl (2 x 125 g)
4 evőkanál porcukor
1 csomag vaníliás cukor

Elkészítése:
A tojásfehérjét felverjük. Az öt tojás sárgáját elkeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral. Apránként hozzáadjuk a tejet, az
olajat, majd a sütőporral kevert lisztet, a kakaót, és óvatosan
hozzáadjuk a felvert tojásokat, a végén összeforgatjuk.
Lisztezett, esetleg sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük a mas�szát, közben, a tasakon lévő használati utasítás szerint felfőzött
pudingot is vizes kanállal eloszlatjuk rajta. A sütit 180 fokon
sütjük, de nem árt elvégezni a tűpróbát sem.
Mikor kivettük a sütőből, kicsit pihentetjük, hűtünk rajta, majd
a tejföllel elkevert porcukros, vaníliás cukros masszát egyenletesen a tetejére simítjuk.

Eladó
villanymotorral üzemelő,
szekrényes varrógép,
kofferes varrógép,
gyümölcsprés,
indukciós főzőlap,
dupla rezsó és egy sütő.

Tel.: 0918 572 878.

Eladó Búcson elektromos
(villanymotoros)
gabona- és kukoricaőrlő,
valamint szőlőprés.
Tel.: 0918 782 689
* Sírkövek vésése és festése.
Tel.: 0908 753 072.
Eladó búza és árpa.
Tel.: 0915 343 546

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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