
Az idei Szent István napi ün-
nepség különös jelentőséggel 
bír, hiszen tíz évvel ezelőtt lep-
lezték le első királyunk szob-
rát. 
Keszegh Margit, a meg-
emlékezést szervező Jókai 
Közművelődési és Múzeum 
Egyesület nevében köszön-

tötte a jelenlévőket, az ünnepi 
szónokot, Jankovics Marcellt, 
a Magyar Művészeti Akadé-
mia alelnökét, Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas rajzfilm-
rendezőt, grafikust; Márvány 
Miklóst, Magyarország Po-
zsonyi Nagykövetségének 
tanácsosát; Keszegh Bélát 

Komárom valamint Molnár 
Attilát Dél-Komárom pol-
gármesterét; Varga Tamást és 
Turi Bálint észak- és dél-ko-
máromi alpolgármestereket. 
Jankovics Marcell ünnepi 
beszédében a fiatal István ki-
rályról beszélt, hisz vélemé-
nye szerint a fiatal Istvánnak 

köszönhetünk mindent. Ki-
tért azonban jelentőségére is, 
a keresztény magyar állam 
megteremtőjére, az egyik első 
magyar katolikus szentre, a 
magyar történelem kiemelke-
dő alakjára, és Magyarország 
fővédőszentjére. Az ünnepi 
megemlékezés után Ft. Faze-

kas László református püspök 
és Ft. John Simoneau káplán 
megáldotta, az 1 tonna lisztből, 
hagyományosan elkészíttetett 
új kenyeret; és a helyi szerve-
zetek képviselői megkoszorúz-
ták Szent István király szobrát.
Az ünnepi műsorban fellépett 
Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó 

László énekes páros, 
Habodász István, a 
Pesti Magyar Színház 
színművésze valamint 
a komáromi GAU-
DIUM vegyeskar és 
hangszeres kamara-
együttes. A hagyomá-
nyok szellemében a 
katolikus és reformá-
tus egyház közösen 
emlékezett meg Szent 

Istvánról a Szent András-ba-
zilikában. Az igeszolgálatot 
a katolikus egyház képvise-
letében Ft. John Simoneau 
káplán, a református egyház 
képviseleté ben Ft. Fazekas 
László református püspök 
végezte. 

Králik Róbert felvételei
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További gyilkosságok előkészítésének szálai vezetnek Komáromba

Újabb előrelépés történt a „komáromi négyesként” emlegetett csoport ügyében, amikor a rend-
őrségen Andruskó Zoltán bevallotta, hogy az oknyomozó újságíró és jegyese megölése ügyében 
vizsgálódó, ám megvesztegethetetlen ügyészek, illetve a Kuciak-családot képviselő ügyvéd el-
len is előkészületben voltak merényletek. Ezeket a megbízottak azért nem tudták végrehajtani, 
mert időközben rács mögé kerültek.
A múlt hét végén Maroš Ži-
linka ügyész, aki rajta volt 
a „halállistán”, a rendőrségi 
vizsgálatok alapján elmondta, 
hogy családjában nem csak ő 
lett volna a célpont. Az elle-
ne tervezett merénylet során 
meggyilkolták volna feleségét 
és gyerekeit is. – A gyilkos-
ság megrendelése ellenem úgy 
szólt, hogy az én halálom a pri-
oritás, de ha sikerül ártalmat-
lanná tenni a családtagjaimat, 
fejenként tízezer euró jutalék 
jár érte. A megrendelőben a 
családtagokként a felesége-
met és gyerekeimet jelölték 

A Kuciak-gyilkosság
csak „előjáték” lett volna?

meg – nyilatkozta Žilinka a 
Respekt nevű hetilapnak. Ál-
lítása szerint ezt akár munkája 
elismeréseként is értelmez-
hetné, hiszen azért akarták 
a halálát, mert sem pénzzel 
sem máshogy nem tudták 
irányítani, megvesztegetni.
A belső ellenőrzés Žilinka 
meggyilkolásának kitervelé-

sével Alena Zsuzsovát, Szabó 
Tamást, Miroslav Marčeket 
és Andruskó Zoltánt vádol-
ta meg. A négy gyanúsított a 
Kuciak-gyilkosság vádlottja is 
egyben. 
…és nagyon úgy tűnik, hogy 
valósnak bizonyulnak a Koč-
ner-klán felé vezető nyomok 
is… 

A nyári szabadságok után először hétfőn ülésezett a Nyitra Megyei Önkormányzat. A 14. 
rendes ülés magyarlakta déli járásokat is érintő döntései között fontos helyet foglal el az a 
határozat, amely értelmében az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) uniós anya-
gi forrásaiból 2020/21-ben újabb útszakaszok teljeskörű burkolat-felújítására kerülhet sor.
A szigorú uniós normákkal 
összhangban, vagyis az utakra 
kettős réteg, illetve azok közé 
speciális védőháló kerül. A déli 
régiókban a Búcs és Párkány, 
valamint a Szalka és Ipolypász-
tó, továbbá a Léva és Deménd 
közti útszakaszokról van szó. 
Például a Búcs és Párkány köz-
ti 39 kilométeres szakasz fel-
újítása majd 8,5 millió euróba 
kerül, vagyis jelentős támoga-
tásról beszélhetünk. 
A megyei MKP-frakciója egy 
taggal, azaz 11-ről 12 tagúra 
nőtt, ugyanis Stubendek László 
megyei képviselő, Komárom 
volt polgármestere ma csatla-
kozott hozzájuk.
Szó esett a tanácskozáson arról 
is, hogy Nyitra megye augusz-
tus 19-i dátummal megszüntet-
te az Udvardi Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Szakközép-
iskolát. „Ekképp egy régóta 

fennálló problémát oldottunk 
meg. Ez ügyben két fontos in-
dok említhető. Az egyik az, 
hogy az oktatási intézmény 
diáklétszáma 34-re csökkent, 
a még nyomósabb ok pedig az, 
hogy a tantestületének jelentős 
hányada a nyár folyamán el-
hagyta az iskolát. Nem maradt 
hát más lehetőségünk, mint an-
nak megszüntetése” – mondta 
beszámolójában Farkas Iván. 
A továbbiakban megtudtuk, 
hogy Nyitra megye idén is csat-
lakozik az Európai Mobilitás 
Hetéhez, amelyre a szeptember 
16-án kezdődő héten kerül sor. 
A kezdeményezés célja a kör-
nyezetbarát közlekedési for-
mák, illetve a tömegközleke-
dés népszerűsítése. – Megyénk 
támogatást nyújt az ARRIVA 
Részvénytársaságnak ahhoz, 
hogy az Európai Mobilitás He-
tének öt munkanapján félárú 

buszközlekedést biztosíthasson 
a Nyitra megyében utazgatók-
nak. A megyei pénzeszközök-
kel a társaság bevétel-kiesését 
pótoljuk. 
A megyei önkormányzat jóvá-
hagyta a megyei fenntartású 
oktatási, kulturális és szociális 
intézmények hőenergia-ellá-
tását biztosító ENERGO-SK 
Rt. alaptőkéjének 800 ezer eu-
róval történő megemelését. Az 
MKP-frakció azonban e dön-
tést nem támogatta. „E lépés 
célja az, hogy e társaság újabb 
technológiákba ruházhasson 
be, illetve 9 intézmény kazán-
jának a korszerűsítését tervezi. 
MKP-frakciónk részéről azon-
ban egyetlen támogató szava-
zatban sem részesült e javaslat. 
A két évvel ezelőtt testületünk 
által elfogadott, ellentétes (!) 
irányú határozat szerint ugyan-
is éppen e versenyképtelen 

társaság lassú felszámolásáról 
döntöttünk. A vonatkozó ha-
tározat szerint a megyei intéz-
mények ugyan nem kötelesek 
e szolgáltatóhoz csatlakozni, 
de sajnos, a korábban csatla-
kozók már nem léphetnek ki 
a rendszerből, illetve nem ke-
reshetnek jobb szolgáltatókat” 
– magyarázta Farkas Iván. 
Végül beszámolt arról, hogy 
Horváth Árpád, Gúta polgár-
mestere az egyéb napirendi 
pontok során említést tett a 

városuk határában létesülő dán 
sertéstelep ügyével kapcsolat-
ban. Kiemelte, hogy a Csalló-
közben széleskörű tiltakozás 
indult a környezetszennyező 
sertésfarm ellen. Egyúttal a 
megyei képviselőket masszív 
ellenállásuk elvi támogatására, 
illetve a vonatkozó petíciójuk 
aláírására kérte. 
Mivel ez volt az utolsó napi-
rendi pont, távozásunk előtt 
láttuk, hogy sokan aláírták a 
petíciós íveket.

Méltó
elismerés

A magyar köztársasági el-
nöke az államalapítás és az 
államalapító Szent István 
király ünnepe alkalmából 
a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztjével ismerte el 
Tóth János – a SJE emeri-
tus rektorának, általános 
és fejlesztési rektorhelyet-
tesének – munkásságát. A 
rangos elismerés átadására 
augusztus 19-én, az állami 
kitüntetések ünnepélyén 
került sor az Országház-
ban.
Tóth János a díjat az SJE 
működtetésében elért ered-
ményei, oktatói munkája és 
a fiatal magyar tehetségek 
támogatásában vállalt ak-
tív szerepe elismeréseként 
vehette át.

A Komáromi Zsidó Hitközség idén is csatlakozik a Zsidó Kultúra Európai Napja 
rendezvénysorozathoz. Szeptember 1-jén, vasárnap minden érdeklődőt tisztelettel 
várnak a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központba. Hagyományaikhoz 
illően, idén is rendkívül gazdag programmal készültek.
A zsidó év utolsó hónapja elul, mely augusz-
tus végén vette kezdetét, és ros hásánáig, azaz 
újévig tart. A ros hásáná és jom kipur – az en-
gesztelés napja – közötti időszakban 
a zsidóság körében szokás számot 
vetni, a megtérésre és a bűnbocsá-
natra koncentrálni. Minderről Kardos 
Péter főrabbi tart előadást 13 órától. 
Fél órával később már Gottdank Ti-
bor Lajtán innen és Lajtán túl című 
könyvének bemutatására kerül sor. 
Ugyancsak könyvbemutató lesz 14 óra 15 perc-
től, amikor Szunyogh Szabolcs Zsidó nők című 
új könyvének bemutatójára kerül sor.
A hagyományokhoz hűen, 15 órakor a zsidó 

közösséget támogató tevékenységért adják át a 
Kehila – Közösségért díjakat, amelyeket a zsidó 
és nem zsidó származású egyének vehetnek át.

A zsidó kultúra napja ezúttal is hang-
versennyel záródik. Fél négykor a Da-
niel Klezmer Band SZÓL A KAKAS 
MÁR című koncertjére kerül sor. Az 
együttest 2017 februárjában alapította 
Szurasenkó Dániel Miskolcon azzal a 
céllal, hogy népszerűsítse a klezmer 
zenét és a zsidó kultúrát. Észak-Ma-

gyarország egyetlen klezmer együttesének 
tagjai egytől egyig professzionális zenészek, 
akik egyedi módon prezentálják a zene sokszí-
nűségét.

Gazdag program várja az érdeklődőket

A ZSIDÓ KULTÚRA NAPJÁN

A fejedelemből lett királyra  
emlékeztek

Lapunk  
tartalmából:

● Erdélyben jártak a mar-
tosi táncosok

● Csicsói kopjafa Székely-
földön 2. oldal

● Franciaországi turnén  
a komáromi Rebelli 
tánc-csoport

● Dohánycsempész lebu-
kása  3. oldalMAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 

n  www.  dunata j .  sk  n  a  facebook-on is  n 

Képünk illusztráció

Ezentúl Stubendek László is az MKP Nyitra megyei frakcióját erősíti

A megyei közgyűlés sem támogatja
a stagnócai ipari sertéstelep építését
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FIGYELEM:
TOVÁBBTANULÁSI 

LEHETŐSÉG!
A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola érte-
síti az érdeklődőket, hogy a 2019/2020 – as tanévben a kö-
vetkező szakokat indítja nappali (2 éves), illetve levelező (3 
éves) tagozaton:
• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén,
•	 iparművészet.
A	megnevezett	szakok	érettségivel	végződő	felépítményi	sza-
kok	a	szakmunkás	levéllel	rendelkezők	számára.	
A szakmunkás levéllel rendelkező diákok számára meg-
hirdetjük az alábbi 2-éves tanulmányi idejű távutas sza-
kokat:
•	 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.

Augusztus	 10-én	 indult	 el	
Komáromból az a kis csa-
pat,	 amely	 az	 Erdély-aljai,	 ill.	
Székelyföld	 eldugott	 zugaiba	
vezetett.	 Az	 első	 megállóhely	
a	Déva-i	 Szent	 Ferenc	Alapít-
ványnál	volt,	ahol	átadtuk	a	tar-
tós élelmiszereket, mosóport és 
tanszereket tartalmazó csomag-
jainkat,	 amelyeket	 lelkes	 ado-
mányozóink	 állítottak	 össze.	
Hasonlóképpen	 eljuttattuk	 az	
adományokat	 Magyarigenbe,	
Oroszhegyre,	Csíksomlyóra	 és	
Kostelekre	 is.	Az	 utunk	 során	
nagyon	 sok	 érdekes	 és	 ismert	
történelmi	emlékhelyet	látogat-
tunk	meg.
Utunk	 való	 célja	 augusztus	
16-án,	 pénteken	 teljesült	 be,	
amikor a kosteleki búcsúi na-
pok	 programjának	 részeként	
megtartották	 a	 csallóközi	kop-
jafa	 felszentelését	 a	 templom	
kertjében.	Mint	arról	korábban	
már	 beszámoltunk,	 az	 akácfa	
kopjafát	 a	 csicsói	 Nagy	 Géza	
és	unokája	Bugyi	Attila	faragta	
és	 azt	 a	 csallóközi	 támogatók	

pedig	 az	 I.	 és	 a	 II.	 világhábo-
rúban	 hősi	 halált	 halt	 magyar	
katonák	 tiszteletére	 ajánlot-
ták	 fel.	 Az	 emlékoszlopra	 je-
lenleg	 167	 név	 került	 fel	 de	 a	
kutatások	 tovább	 folynak	 és	 a	
nemrégiben	 már	 előkerült	 do-
kumentumok	 alapján	 további	

nevek	is	felkerülnek	a	kopjafára.	
A	 csíki	 havasok	 e	 térségében	
még	 nem	 volt	 felállítva	 olyan	
emlékmű,	amely	a	hősök	helyt-
állását	 hirdetné.	 Hosszú	 évti-
zedek	 után	most	már	 van	 egy	
méltó	emlékhely	ahol	tiszteleg-
ni,	emlékezni	lehet.

Kép és szöveg: Pint Tibor
Felvételünkön a kosteleki 
templomkertben felállított 
kopjafa és a díszőrség, illetve 
Csicsói Nagy Géza (balról) 
Kostelek ismert személyisé-
gével, Vaszi Leventével a házi-
gazda udvarában.

Marcelháza is emlékezett
Magyarország államalapító királya és első szentje, Szent István ünne-
pén Marcelházán Varga Ervin polgármester meghívásának eleget téve 
Tárnok Balázs jogász, a Rákóczi Szövetség alelnöke, a Magyar Közös-
ség Pártjának korábbi európai parlamenti képviselőjelöltje mondott 
ünnepi beszédet.
– A mai napon abban a szerencsés 
helyzetben	 vagyunk,	 hogy	 két	
örömteli	 eseményt	 is	 ünnepelhe-
tünk.	 Egyrészt	 azért	 vagyunk	 itt,	
hogy	 a	 magyar	 államiságot,	 a	 ke-
resztény	Magyarországot	és	az	egy-
séges	magyar	nemzetet	ünnepeljük.	
Több	 mint	 ezer	 évvel	 ezelőtt	 ál-
lamalapító	 Szent	 István	 királyunk	
Rómát,	 a	 keresztény	 Európát	 és	 a	
nyugati	 civilizációt	 választotta.	 A	
kereszténységet	 ő	 tette	 a	 nemzet	
összetartó	erejévé,	neki	 is	köszön-
hetjük,	hogy	a	magyar	kultúra	úgy	
vált	 európaivá,	 hogy	 meg	 tudott	
maradni	magyarnak.	Magyarország	
Alaptörvénye	 is	 rögzíti:	 „Büszkék	

vagyunk	 arra,	 hogy	 Szent	 István	
királyunk	ezer	évvel	ezelőtt	szilárd	
alapokra	 helyezte	 a	 magyar	 álla-
mot,	 és	hazánkat	 a	keresztény	Eu-
rópa	részévé	tette.”
Az elmúlt ezer évben ezt a kultúrát 
védtük	 tatártól,	 töröktől	 és	 a	 „bol-
sevikoktól”.	A	 keresztény,	 nyugati	
Európát,	 amit	Szent	 István	válasz-
tott	 nekünk.	 Nekünk,	 magyarok-
nak,	ma	is	ezt	kell	védenünk.	Erős	
bástyái	 vagyunk	 ennek	 az	 érték-
rendnek,	 amelyet	 tovább	 kell	 vé-
delmeznünk,	hiszen	ma	egyre	több	
oldalról	 fenyegeti	 veszély	 a	 Szent	
István-i	 utat	 –	 mondta	 többek	 kö-
zött	Tárnok	Balázs.

A tanév egyharmada
iskolaszünet

Az új tanév szeptember 2-án kezdődik és június 30-án ér vé-
get. A diákok számára jó hír, hogy az előttük álló tanévben 190 
napot az iskolapadban töltenek és az alap- és középiskolások-
nak 92 szabadnapjuk lesz 
A	első	 szünet	 az	őszi	 lesz	ok-
tóber	 30-31-én.	 A	 tanítás	 no-
vember	4-én	kezdődik.	A	kará-
csonyi	ünnepek	előtt	december	
20-án	mennek	 utoljára	 iskolá-
ba	a	gyerekek,	a	szünet	január	
8-ig,	szerdáig	tart.	A	félév	janu-
ár	31-én	ér	véget,	majd	február	
3-án,	 hétfőn	 egynapos	 félévi	
szünet	 következik.	A	második	
félév	 február	4-én	 indul.	A	 ta-

vaszi	 szünet	Nyugat-Szlováki-
ában,	a	Pozsonyi,	a	Nyitrai	és	a	
Nagyszombati	 kerületben	 feb-
ruár	17-től	21-ig	tart.	A	húsvéti	
ünnepek	 előtti	 utolsó	 tanítási	
nap	április	8-án	lesz,	a	húsvéti	
szünet	április	9-től	14-ig	tart.	A	
nyári	 vakáció	 július	 1-től	 au-
gusztus	30-ig	tart,	a	következő	
tanév	 2020.	 szeptember	 2-án	
kezdődik.

Vérében 1,85 ezreléknyi alkoholszinttel ült Citroen C4-es 
gépkocsijának volánja mögé egy dél-kóreai illetőségű, 33 
éves férfi, aki a komáromi Kossuth-téri körforgalomban a 
nagy sebesség miatt elveszítette uralmát az autó fölött.
A szerda hajnali baleset során a gépkocsivezető felhajtott a 
járdaszegélyre, majd a járdára, s végül egy újabb padká-
nak, illetve egy korlátnak ütközve ott maradt az autójával a 
zöldövezet közepén. A gépkocsivezetőt a rendőrség őrizetbe 
vette és függőséget okozó szer hatása alatt történt veszélyez-
tetés miatt eljárás indult ellene.

Rendőrségi felvétel

Virágok közé parkolt…

„…hol sírjaink domborulnak …”

A	kalotaszentkirályi	református	temp-
lom	 kőépülete	 a	 13.	 században	 épült	
csúcsíves	 stílusban,	majd	az	 idők	 fo-
lyamán	 többször	 is	 helyreállították.	
A	 tornyot	 1762-ben	 építették,	 három	
harang	található	benne.	A	szószék	fö-
lött	 elhelyezett	 koronát	 gróf	 Bánffy	
Miklós	 ajándékozta	 a	 templomnak.
Mennyezete	 1848-ban	 leégett,	 újjá-
építéskor	csupán	fehérre	meszelték.	A	
mostani	 kazettás	 mennyezetet	 1994-
ben	 az	 Illyés	Közalapítvány	 támoga-
tásával	 készítették	 és	 a	 220	 kazettát	
kalotaszegi	 motívumokkal	 díszítve	
festették.	Itt	kezdődött	istentisztelettel	
a	községi	napok	 rendezvénysorozata,	
majd	a	hagyományőrző	tánccsoportok	
megkoszorúzták	Szent	István	szobrát.	
A	Martosi	 Hagyományőrző	 Együttes	
ugyanis	 Erdélyben,	 Kalotaszentkirá-
lyon	vett	részt	a	Szent	István	napi	nép-
tánctalálkozon,	képviselve	Martost	és	
Felvidéket.	Magyarországi,	horvátországi	és	lengyelországi	nép-
tánccsoportokkal	 léptek	 színpadra.	A	 martosiak	 régi	 ismerősök	
közé	érkeztek,	hiszen	tavaly	a	MARTFESZT	keretében	megren-
dezett	hagyományőrzők	 találkozóján	a	kalotaszentkirályiak	 láto-
gattak	el	hozzájuk.
Erdélyi	Zoltán	felvételei	a	kalotaszentkirályi	vendégszereplés	pil-
lanatait	örökítették	meg.

Magyar állami
kitüntetések felvidékieknek
A magyar kormány az idei Szent István-napi ünnepen sem 
feledkezett meg a határokon túl alkotó és sikeresen tevékeny-
kedő honfitársakról. A Felvidéken négyen részesültek magas 
állami kitüntetésben, amelyet Áder János köztársasági elnök 
megbízásából Magyarország pozsonyi nagykövetségén szemé-
lyesen vettek át.
A Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét adományozták 
Lanstyák Istvánnak, a pozso-
nyi	Comenius	Egyetem	Bölcsé-
szettudományi	 Kara	 Magyar	
Nyelv	 és	 Irodalom	 Tanszéké-
nek	tanárának,	a	somorjai	szék-
helyű	 Fórum	 Kisebbségkutató	
Intézet	 Gramma	Nyelvi	 Irodá-
jának	vezetőjének.
A	komáromi	Duna	Menti	Mú-
zeum	 igazgatója,	 Csütörtöky 
József, a Magyar Arany Ér-
demkeresztet vehette át.	 Az	
igazgató	 évtizedek	 óta	 mun-
kálkodik	a	komáromi	múzeum	
gyűjteményének	 gyarapításán,	
ennek	köszönhetően	lett	a	Duna	
Menti	 Múzeum	 tájaink	 legna-
gyobb	magyar	múzeumi	 intéz-
ménye.
A Magyar Ezüst Érdemke-
resztet vehette át Holocsy 
Krisztina színművész,	 aki	
1995-től	 tagja	 a	 komáromi	 Jó-
kai	 Színház	 társulatának.	 Az	

eltelt	 években	 számos	 olyan	
alakításban	 bizonyított,	 ame-
lyet	a	szakma	és	a	közönség	is	
elismeréssel	 emleget.	 Holocsy	
Krisztina	hatalmas	szakmai	tu-
dás	 birtokosa,	 de	 ugyanakkor	
tiszteletreméltó emberi alázat 
jellemzi.
Marián Hanták a Magyar 
Bronz Érdemkereszt kitün-
tetést kapta.	A	sikeres	építész	
2009-től	 a	 Szlovák	 Köztársa-
ság	Közlekedési	 és	Építésügyi	
Minisztériumában	 dolgozva	
jelentősen	 hozzájárult	 a	 ma-
gyar-szlovák	 közlekedési	 kap-
csolatok	 fejlesztéséhez.	 Része	
volt	 a	 Párkányt	 Esztergommal	
összekötő	 Mária-Valéria	 híd	
megalkotásában, az utóbbi 
időben	 pedig	 nyugdíjba	 vonu-
lásáig	a	két	Komáromot	össze-
kötő	híd	munkálataiban,	illetve	
az	 Ipoly-hidak	 és	 a	 Hernádon	
átívelő	 hidak	 kivitelezésében	
munkálkodott.

Trükkös tolvajok – fúróval
Egyetlen éjszaka alatt legalább hat gépkocsi üzemanyagtar-
tályát „csapolta” meg egy eddig ismeretlen tolvajbanda Ko-
máromban úgy, hogy a gépjárművek üzemanyagtartályát 
megfúrták. Több száz liter naftát engedtek le a tartályokból, 
de információink szerint – nem törődve a robbanásveszéllyel 
– benzinüzemű kocsikat is megfosztottak az üzemanyaguktól.

A martosi hagyományőrzők osztatlan sikert arattak Kalotaszentkirályon

Közös múltunk összeköt bennünket
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A KOMVaK pénzelszívó szerepét
átvette a Comorra servis?

Furcsa túlszámlázások
Aki valóban rendszeresen tájékozódik a komáromi önkor-
mányzati munkával, megnyugodva tapasztalhatta, hogy a 
vízművek vezetőségének átszervezése után nem csupán az 
irányítás, hanem a szemléletmód is megváltozott a cégnél. 
Saját feladataik elvégzése mellett Mgr. Ruman Patrik irá-
nyításával a cégvezetés számos esetben nyújtott segítséget 
a város közügyi problémáinak megoldásához. Ami viszont 
kellemetlen fejtörést okozhat, az a városi nyugdíjasotthon 
vezetése, amely továbbra is az ésszerűbb gazdálkodás helyett 
folyamatosan a városi kasszától vár segítséget. A Comorra 
Service vállalat is hasonló cipőben jár, bár ők inkább a kép-
viselőtestület hallgatólagos jóváhagyásával, az ügyeskedés-
ben jeleskednek. Máig érthetetlen, hogyan volt lehetséges, 
hogy önkormányzati jóváhagyás nélkül a cégigazgató új 
parkolóórákat vegyen és a pénzbegyűjtést ne a cégen belül 
végezzék, hanem tetemes járadékért külső őrző-védők, hogy 
közbeszerzés nélkül irányítsa a komáromi iskolakonyhák 
felújítását, ami a tervezettnél háromszor többe kerül majd. 
Legalább is Korpás képviselő minderre bizonyítékot is szol-
gáltatott. Vajon a cégvezető kinek a támogatását élvezi?

Jubilánsokat köszöntöttek

A Reviczky-telep újra Gúta része lesz?
A múlt század elején épületek fel a gútai Reviczky-telep első házai, amelyek a maguk korá-
ban korszerűek voltak, olyan egyenépületek, ahol lényegében téglából épültek a szoba-kony-
hás kis házacskák. Természetesen közülük már csak néhány működik családi házként, maga 
a telep is egyre inkább iparizálódik.
A belvárosból a Nemesócsa 
felé vezető úton azonban szin-
te választóvonalként hasította 
ketté az aszfaltot a valamikori 

vasútvonal használaton kívüli 
sínpárja. Aki nem figyelt ide-
jében és gépkocsival fékezés 
nélkül akart átmenni rajta, 

bizony kemény zöttyenővel, 
jobb esetben a vesekő elmoz-
dulásával is számolhatott. Vis-
nyei Gyula, az önkormányzat 
képviselője szólalt fel az év 
elején a probléma megoldá-
sa érdekében, s a napokban 
örömmel konstatálhatták a 
gépjárművezetők, hogy sín-
magasságig aszfaltozták be az 
átjárót.
Igaz, néhány méterrel arrébb, 
a járda is megérdemelt vol-
na egy ilyen akadálymentes 
szurokréteget, de várhatóan 
a Gúta-Nemesócsa közötti út 
újraszurkozásakor erre is sor 
kerülhet.

Francia turnén volt
 a komáromi Rebelli tánccsoport

A komáromi Rebelli néptáncegyüttes már nemzetközi fórumokon is rengeteg elismerést ér-
demelt ki. A legutóbbi romániai CIOFF seregszemlén elérték, hogy bekerültek a legjobb nép-
tánccsoportok közé, így azután nem csoda, hogy évente 10-12 fesztiválra is meghívót kapnak. 
Legutóbb egy franciaországi vendégszereplésről tértek haza.

No Smoking!
A vámrendőrség nyitrai igaz-
gatóságának járőre egy ru-
tinellenőrzés során 300 ezer 
darab cigarettából álló illegá-
lis szállítmányt foglalt le If-
júságfalván. Egy Fiat Ducato 
típusú teherautót állítottak le, 
majd amikor a lengyel sofőr 
azt állította, hogy nem szállít 
semmilyen rakományt, a vá-
mosok átvizsgálták a teher-
autót. A rakodótérben véd-
jegy nélküli, 29 kartondobozt 
találtak, amelyek összesen 
289 960 szál cigarettát rejtet-
tek. Az ügyet átadták a pénz-
ügyi igazgatóság bűnügyi 
hivatalának, amely azonnal 
lefoglalta a rakományt. A jö-
vedékiadó-kiesés az előzetes 
becslés szerint mintegy 32 
ezer eurót tesz ki.

Ezek a fesztiválok valóban a barátság jegyében 
zajlanak és monumentálisak is, hiszen most pél-
dául 250 résztvevő tánckar között szerepelhet-
tünk – mondta Jozef Černek, aki ezúttal a régió 
nagyköveteként is végezte munkáját. – A nyu-
gat-franciaországi régió polgármestereinek és 
vezetőinek fogadásán delegációnk átadta Nyitra 
megye elnökének, a Matica Slovenská, vala-
mint Komárom polgármesterének ajándékát is.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepe 
alkalmával egy a 12. században épült katedrá-
lisban kezdődött a program, ahol a szentmise 
során a résztvevő hívők és csapatok saját anya-
nyelvükön, egyszerre énekelték el a Miatyán-
kat. Felemelő érzés volt mindannyiuk számára. 
Franciaországi repertoárjukba a tánckar beil-
lesztette Kelet-Szlovákia és Felső-Garammente 
táncait, de a francia közönségnek a menyasz-
szony kontyolási tradícióját is bemutatták.
– Mivel sok volt a fellépő csoport, a rendezők 

a közeli városokban is fellépéseket biztosítottak, 
s így esett meg, hogy egy nap hét fellépése is 
volt a Rebellinek. Nem panaszkodhatunk, mert 
rendkívül szívélyes volt a fogadtatás és a ven-
déglátás. Igaz, esténként mindenki fáradt volt, 
de jutott idő nótázásra is. Utunk során egy nap 
jutott a pihenésre, ekkor ellátogattunk az óceán 
partjára, ami azért is érdekes volt, mert a csoport 
több tagja eddig még tengerparton sem járt. Az 
óceán hullámai pedig mindannyiunk számára 
örök élményt jelentettek – fejezte be a tájékozta-
tást Jozef Černek.

Lehetőség és felelősség
Zajlanak a tárgyalások, dübörög a közélet, las-
san „szivárognak” a hírek. A minap olvasom, 
hogy az MKP és a Híd közötti tárgyalásoknál 
állítólag azon „akadtunk meg”, hogy legyenek-e 
pártelnökök (jelenlegiek és egykoriak) a listán. 
Ez itt a kérdés. Szinte shakespeare-i; elnökként 
lenni, vagy nem lenni? Olybá tűnik, mintha új 
síkra akarná valaki terelni az alapkérdést, mely 
úgy hangzik: lesz-e egyáltalán önálló képvisele-
te közösségünknek a „100 éves évforduló” év-
ében! Eddig az volt a „csapásirány”, hogy egy-
más jelöltjeit nem véleményezzük, ami egy-egy 
párt jogi önállósága szempontjából is rendben 
van.
Mit akar az MKP, teszik fel a kérdést sokan. A 
válaszokat egyszerűen meg lehet fogalmazni. 
Pártunk a magyarság tisztességes képviselté-
nek biztosítására törekszik úgy, hogy megtart-
va arculatát partneri, egyenjogú és egyenrangú 
viszonyt kíván esetleges partnerével kialakítani. 
Hangsúlyozom: egyenrangú viszonyt, nem szá-
zalékokat patikamérlegen mérve, nem háttéral-
kuk szövevényével fűszerezett egyezséget, és 
nem olyat, mely két, egymástól nem többet és 
nem kevesebbet érő politikai párt fölé- vagy alá-
rendeltségét tükrözné. Egyszerűbben fogalmaz-
va, ha a közösségünk iránti felelősséget egyfor-
ma arányban mérik, akkor bizony a lehetőséget 
is ehhez mérten adják, nem másképp. Érvényes 
ez a listaállításra, a frakcióvezetőre, az egyik 
párt legyen a páros, a másik a páratlan helyeken, 
és a kampánystábra stb. is… Ki kell mondanunk, 
elmúlóban van az az idő, amikor valakik vagy 
valaki úgy gondolhatta, ő a felvidéki magyarság 
etalonja. Az MKP 50-50 százalékban javasolt 
közös felelősséget és lehetőséget. Ennek elaka-
dása lenne az egyik ok?
Önmagunkkal szemben sem árt néha az őszin-

teség. Az MKP mások által vitatott javaslata az 
volt, hogy ne vezesse az esetleges közös listát 
pártelnök, legyen ez a személy (akár) egy köz-
tiszteletnek örvendő magyar személyiség; más, 
bárkivel összefüggő, személyi kérdésnek tekint-
hető javaslatot pártunk nem fogalmazott meg. 
Annyit csupán, hogy a listavezetőt akár az egyik, 
akár a másik párt is jelölheti, s azzal a felelős ja-
vaslattal kiegészítve: amennyiben az MKP adja 
a listavezetőt, akkor a koalíció Híd-MKP néven 
indul, ha a Híd ad listavezetőt, akkor a koalíció 
MKP-Híd névvel bír. A „közös felelősség, közös 
lehetőség” a kiindulási elv ebben a megoldási 
javaslatban is. 
A személyi kérdéseknél vagy személyi dönté-
seknél is megvizsgálható a lehetőség és felelős-
ség kérdése. Egy adott személy (akár elnök is) 
személyes döntése nem a párt testületi döntése. 
Ha valaki valamiről le akar mondani, akkor az 
lemond. Hogy miért írom ezt? A sajtóban és a 
tárgyalásokon is elhangzott az MKP elnöke ré-
széről, hogy ő személyes döntésként az utolsó 
helyek egyikéről szeretne nekivágni a megmé-
rettetésnek az esetleges közös listán. A Híd elnö-
ke is valóban felvetette a legutóbbi tárgyaláson, 
hogy ő akár listán sem lenne. Kollégái jelezték, 
majd az országos tanács véleményez, dönt. 
Mindkét felajánlás a kialakult helyzettel és vá-
lasztókkal szembeni alázatnak is tekinthető, de 
(és hangsúlyozottan de!) ez nem pártpolitikai 
döntés, ez minden esetben az egyén személyes 
döntése. Ismerem az érzést, az elmúlt három év-
ben kétszer hoztam ilyen jellegű döntést…
Summa summarum: a lehetőségnek és felelős-
ségnek kéz a kézben kell járnia. A személyi dön-
tés pedig az adott személy joga, nem szabad a 
kettőt összekeverni.

Őry Péter, az MKP OT elnöke

A külhoni magyarság fesztiváljává vált 

a Kolozsnémai Járási
Dal- és táncünnepély

Múlt héten szombaton rendezték meg az 57. járási dal- és táncünnepélyt, amelynek ezút-
tal is a nagy dunai árvízből feltámadt község, Kolozsnéma adott otthont. A hagyományok-
hoz illően, a fesztivált Szalay Rózsika mérnök, a község polgármestere (jobbra) és Petheő 
Attila, a Csemadok járási elnöke nyitotta meg.
Egymást követték a népzenei produkciók (szám 
szerint kilenc együttes érkezett a fesztiválra) és 
természetesen vidám hangulatot szolgáltattak a 
szép számú nézőseregnek. Maga a fesztivál célja 
is, hogy a műkedvelő csoportok között kialakul-

janak a baráti kapcsolatok, átadják egymásnak 
tapasztalataikat. Jó hangulatot biztosított a fia-
talokból álló magyarországi Cickafark együttes 
(középen), a maglódi Roszicska együttes (jobb-
ra), akik bemutatták csodálatos népviseletüket.

Balra lent – Új repertoárral je-
lentkezett a lakszakállasi Jácint 
Népdalkör, illetve a Csicsó-Ko-
máromfüss-Kulcsod énekkara

Családias hangulatban köszöntöttük fel a kolozsnémai idő-
sek otthonának két lakóját születésnapuk alkalmából. Az au-
gusztus 19-én elhangzott jókívánságok elsősorban az otthon 
legidősebb lakójának Csicsó Herminkának szóltak, aki im-
már 15. éve Kolozsnémán tölti napjait. Ekel község szülöttje, 
aki szívesen beszél azokról az átélt élményekről, amelyek lé-
lekben még most is szülőfalujához kötik.
Felvételünk első sorában balról látjuk Herminka nénit, mel-
lette a másik ünnepelt Margita Ludvigová, akinek kerek 90. 
évét ez alkalommal, közösen ünnepeltük meg otthonunk al-
kalmazottai körében. 
Isten éltesse az ünnepelteket, kívánunk számukra még továb-
bi sok-sok, békés, „szépkorú” születésnapot!
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MŰSORA JÁNLAT
Augusztus 31-től  szeptember 6- ig

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

TV2
8.10 T V-2 a n i máció, 
12 .05 Pogg yász ,  13.45 
Éjsza ka a  mú zeu mba n 3. 
(a mer.) ,  15.50 A lex fel -
üg yelő ( leng yel) ,  16.55 A 
heg y i  dok tor  új r a  rendel 
(német) ,  18.0 0 Tények , 
18.55 Ut a zók (a mer.) , 
21.15 Vala m i A mer i ka 3. 
(mag ya r)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.40 
Gagyi mami (amer.), 
14.05 Scooby Doo (amer.), 
15.55 Aladdin (amer.), 
18.00 Híradó, 19.00 Fó-
kusz plusz , 20.00 A mi 
k is falunk (magyar), 21.05 
Showder Klub, 23.15 A 
következő három nap 
(amer.) 

RTL II
8.30 Ausz t rá l  expressz 
(ausz t rá l),  10.30 Haz ug 
csajok t á r sasága (amer.), 
12.25 Veron ika Mars 
(amer.),  14.30 A g yanú 
á r nyékában , 17.30 Éj jel-
nappal Budapest ,  19.00 
Showder K lub Best of , 
21.00 Nag ygfate r elsza-
badul (amer.)

M2
12.40 Helen sulija , 14.10 
Ha én állat lennék, 16.40 
Büszke bir tok, 17.00 Lilo 
és St itch, 18.15 Sam, a 
tűzoltó, 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.05 Én va-
gyok it t , 22.45 Egyszer 
volt , hol nem volt (amer.), 
23.35 Akvár ium Stage 
Pass, 0.35 Viktór ia (né-
met)

Duna tv
9.30 Őrang yal (amer.), 
10.25 Család-ba rát , 
12.40 Jó ebéd hez szól a 
nóta ,  13.10 A nya , az á l-
la tor vos (német),  14.10 
Doc Mar t in (angol), 
15.05 A Pál utca i  f iú k 
(mag yar),  17.00 Gasz t-
ro an g yal ,  18.00 Hí radó, 
18.35 Szerencseszombat , 
19.30 Huck leber r y Fin n 
kalandja i  (német),  21.20 
Higg y nek i ,  h isz zsa r u! 
(amer.),  23.20 Bagi-Na-
csa Or feuma 

Duna World
11.20 Topr in i nász (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 
14.15 Család-barát , 15.45 
Hagyaték , 17.15 Most a 
Buday!, 17.50 Családi 
kör, 18.45 Térkép, 19.20 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzó -
na , 21.30 Fapad (magyar), 
22.30 Hack t ion (magyar)

Pozsony 1
12.55 A pop legendái , 
14.50 Grand hotel ,  16.05 
Poirot  (angol) ,  17.55 
A szocial izmus bájai , 
18.30 Épí ts  házat ,  ü l tess 
fá t ! ,  19.0 0 Hí r adó,  20.30 
Jákob rabbi  kalandjai 
( f rancia) ,  22.30 Csi l -
lagkapu (francia-amer.) , 
0 .30 Poirot  (angol)
Pozsony 2
10.25 Tudományos ma-
gazin,  11.25 Paral impiai 
magazin,  13.35 Farme-
reknek,  14.50 Tesztma-
gazin,  15.30 Európa 
képekben,  17.45 Labda-
rúgás,  20.20 Harangok a 
mezí t lábasokért  (cseh) , 
22.00 Trabant ta l  az  utol-
só lehelet ig  (szlovák) , 
23.35 Gyermekkor

Markíza tv 
10.50 Oviapu 2. (amer.), 
12.35 Beethoven (amer.), 
14.25 Hancock (amer.), 
16.20 Norbit (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Kellékfeleség 
(amer.), 23.05 Bolondos 
vakáció Thaiföldön (fran-
cia)

JOJ TV
11.55 Wall-E (amer.), 
14.00 Star Wars (amer.), 
16.55 Biciklisek (cseh), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 A gyilkológép 
2. (amer.), 22.40 Ext rakt 
(amer.), 0.50 A boszor-
kány (amer.)

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

TV2
7.05 TV2-animáció, 10.35 
Több, mint testőr, 12.10 
Építkezők, 13.15 Nagy 
dur ranás (amer.), 15.10 
Creed (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Sztárban sztár 
leszek, 21.00 Személyiség-
tolvaj (amer.), 23.30 Holt-
pont (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.25 
Kalandozó, 11.50 Kevin, a 
minden6ó (amer.), 14.00 A 
gyűrűk ura (amer.), 18.00 
Híradó, 19.00 Házasodna a 
gazda, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.40 Szerelem 
és más drogok (amer.)

RTL II
9.30 Ne csókold meg a 
menyasszonyt! (amer.), 
11.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 16.30 Paddington 2. 
(amer.), 18.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.00 A gyűrűk 
ura (amer.), 23.00 Elveszett 
(amer.), 0.30 Végső állomás 
5. (amer.)

M2
12.40 Pityke, 13.40 Tün-
dér i keresz tszülők, 14.10 
Ha én ál lat lennék, 15.50 
Mickey, 16.40 Büszke 
bi r tok , 17.50 Kacsame -
sék , 18.15 Trenk, a k is 
lovag (német), 20.15 Vio-
let ta (argent in), 21.10 Ki-
kötői h í rek (amer.), 23.30 
Egy k iál l ít ás képei, 23.45 
Europe in Concer t

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Bolygónk, a 
Föld, 14.20 Szárnyakat a 
magasba!, 15.00 Három 
csengő (magyar), 16.30 
Hogy volt?, 17.25 Borbás 
Marcsi szakácskönyve, 
18.35 Családi kör, 19.35 
Magyarország, szeretlek!, 
21.10 Légcsavar (amer.), 
22.50 Mága Zoltán kon-
cer t

Duna World
8.35 Önök kér ték , 11.35 
Te csak pipálj, Ladá-
nyi! (magyar), 14.15 A 
nagyok, 14.45 A bábok 
vi lága , 15.45 Hagyaték , 
16.20 Fibulák és fabu-
lák , 17.20 Most a Buday!, 
17.50 Divat és d izájn , 
18.50 Öt kont inens, 19.20 
Szerelmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.30 Ma-
gyarosaur us, 22.30 Hack-
t ion (magyar), 23.55 Püs-
pök kenyér

Pozsony 1
11.0 0 Sz lová k ia  képek-
ben ,  11.25 A v i lág ké -
pekben ,  13.0 0 Ja kob r ab -
bi  ka la ndja i  (f r a nc ia) , 
15.10 Poi rot  (a ngol) , 
16.0 0 Dabač kapi t á ny 
(sz lová k),  17.45 Menjü n k 
a  ke r tbe!,  18.20 A kony-
há m t i t ka ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 A z én fel kelé sem 
(sz lová k),  22 .45 Dabač 
kapi t á ny (sz lová k)

Pozsony 2
14.00 Színészlegendák, 
14.15 A szürke lúd (szlo-
vák), 18.00 A nap ölelése, 
18.30 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.10 Dokumen-
tumf i lm, 21.35 For tu-
na Liga magazin, 22.05 
Egyedül a harctéren 
(szlovák)

Markíza tv
9.50 Beethoven (amer.), 
11.35 A mogyoró-meló 
(amer.), 13.20 Kung Fu 
Panda (amer.), 15.00 Mé-
zengúz (amer.), 19.00 Hír-
adó, 20.30 Örökké hűtlen 
(cseh), 22.35 Elveszve a 
Karib-tengeren (amer.)

,JOJ TV
13.50 A gyakornok 
(amer.), 15.50 Új ker tek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.35 Sod-
ródás (amer.), 22.55 Erő -
szakik (amer.), 1.10 Vak-
randi (amer.)

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

TV2
6.15 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Esmeralda 
(mexikói), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Ázsia Expressz, 20.55 Kapd 
el, ha tudsz!, 22.30 Extrém 
Activity, 0.00 Magánnyo-
mozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Fókusz, 
13.30 Drága örökösök (ma-
gyar), 14.45 Megtörve (tö-
rök), 16.00 Elif (török), 17.10 
Barátok közt, 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz, 19.55 Drága 
örökösök, 21.05 Találd meg 
a szerelmed, 22.25 Barátok 
közt

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 Találd meg a szerel-
med, 19.00 Éjjel-nappal 
Budapest, 20.15 Showder 
Klub, 23.30 Éjjel-nap-
pal Budapest, 0.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.05 Mézga család ka-
landjai, 13.10 Vipo, a re-
pülő kutya, 14.05 Claude, 
17.20 Dr. Plüssi, 18.10 Szó-
f ia hercegnő, 20.15 Dokik 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t, 22.15 Akusztik, 23.25 
Az A38 Hajó színpadán: 
Marike Jaber és Tomas 
Bocek, 0.20 Violet ta (ar-
gentin)

Duna tv
13.00 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.30 Jamie egysze-
rű kajái, 14.20 Brown atya 
(angol), 15.10 Végtelen 
szerelem (török), 16.05 
Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sor-
sok útvesztője (török), 
19.35 Brown atya (angol), 
20.30 Kékfény, 21.30 El-
veszet tek (angol), 22.35 
NCIS (amer.) 

Duna World
11.10 Tüske a köröm alatt 
(magyar), 14.20 Család-
barát, 15.55 Életkor, 16.20 
Ízőrzők, 16.55 Öt konti-
nens, 17.25 Ízőrzők, 18.05 
…és még egymillió lépés 
Magyarországon, 19.00 
Mága Zoltán koncert, 20.00 
Hogy volt?, 21.30 Munka-
ügyek (magyar), 22.30 Ri-
dikül, 23.55 Rejtélyes XX. 
század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Második le-
hetőség (lengyel), 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.55 
Kleist doktor családja (né-
met), 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Kislány a kü-
szöbön (német), 22.30 Rapl 
(cseh), 23.35 A második le-
hetőség (lengyel)

Pozsony 2
12.20 Kerékpártúrák, 14.55 
A rabbi, 15.20 Nemzetiségi 
magazin, 15.50 Találkozás 
az állatokkal, 17.25 A ren-
delő, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 Dokumentumfilm, 
22.25 Felesleges ember

Markíza tv
9.45 Családi történetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
15.00 Rendősrégi esetek, 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.25 A farm, 
22.30 Családi történetek, 
23.35 Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 10.40 
Vadlovak, 12.55 Topsztár, 
13.20 Tárgyalóterem, 15.20 
Életmentők, 17.00 Hírek, 
18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Inkognitó, 23.20 Gyil-
kos gondolatok (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Esmeralda 
(mexikói), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Ázsia Expressz, 20.55 Kapd 
el, ha tudsz!, 22.30 Extrém 
Activity, 0.00 Magánnyo-
mozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Fókusz, 
13.30 Drága örökösök, 14.45 
Megtörve (török), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.55 Drága örö-
kösök, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.25 Barátok 
közt, 23.10 Házon kívül

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 
Találd meg a szerelmed, 19.00 
Éjjel-nappal Budapest, 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éjjel-
nappal Budapest, 0.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.55 Mézga család kaland-
jai, 13.10 Vipo, a repülő 
kutya, 14.05 Claude, 14.35 
Leo, az ifjú vadőr, 17.20 
Dr. Plüssi, 19.25 Alvin és a 
mókusok, 20.15 Dokik (an-
gol), 21.05 Én vagyok itt, 
22.30 Szellemekkel suttogó 
(amer.), 23.25 Kulisszák mö-
gött, 0.25 Violetta (argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 Jamie egysze-
rű kajái, 14.25 Brown atya 
(angol), 15.15 Végtelen 
szerelem (török), 16.10 Rex 
Rómában (olasz), 18.00 Hír-
adó, 18.45 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.35 Brown atya 
(angol), 20.30 Önök kérték, 
21.30 McMafia (angol), 
22.40 Velvet Divatház (spa-
nyol), 23.35 Magyarország, 
szeretlek!

Duna World
10.10 Mesterember, 11.25 Az 
utolsó futam (magyar), 13.20 
Nemzetiségi magazinok, 
14.15 Család-barát, 16.15 
Szerelmes földrajz, 16.50 
Térkép, 17.20 Útravaló, 17.35 
Ízőrzők, 18.05 …és még 
egymilló lépés Magyaror-
szágon, 19.00 Magyar válo-
gatott, 20.00 Üdítő: Bodrogi 
Gyula, 21.00 Híradó, 21.30 
Munkaügyek (magyar), 
22.35 Ridikül 

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 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 Utazási show, 
21.15 Anya hazudik (fran-
cia), 23.00 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 15.20 Ru-
szin magazin, 16.20 Regi-
na, 17.50 Szlovákiai bor-
utak, 18.35 Esti mese, 19.45 
Hírek, 20.10 A szentháború, 
22.25 Talkshow

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.05 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Nővérkék (szlovák), 
21.30 A farm, 22.40 Felvég, 
alvég (szlovák), 23.55 Cob-
ra 11 (német)

JOJ TV
10.40 Vadlovak, 12.55 Top-
sztár, 13.20 Tárgyalóterem, 
15.20 Életmentők, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Csillag 
születik, 22.10 Miniszterek 
(szlovák), 22.55 Gyilkos gon-
dolatok (amer.) 

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Esmeralda 
(mexikói), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Ázsia Expressz, 20.55 Kapd 
el, ha tudsz!, 22.30 Extrém 
Activity, 0.00 Magánnyo-
mozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Fókusz, 
13.30 Drága örökösök, 14.45 
Megtörve (török), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.55 Drága örö-
kösök, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.25 Barátok 
közt, 22.00 A gyógyító 
(amer.), 23.45 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.55 
A gyanú árnyékában, 14.55 
Showder Klub, 16.00 Éjjel-
nappal Budapest, 17.20 Ta-
láld meg a szerelmed, 19.00 
Éjjel-nappal Budapest, 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éj-
jel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.05 Mézga család kalandjai, 
13.10 Vipo, a repülő kutya, 
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 va-
gyok itt, 22.30 Szellemekkel 
suttogó (amer.), 23.25 Az A38 
Hajó színpadán, 0.20 Violetta 
(argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 Jamie egysze-
rű kajái, 14.25 Brown atya 
(angol), 15.15 Végtelen 
szerelem (török), 16.10 Rex 
Rómában (olasz), 18.00 Hír-
adó, 18.45 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.35 Brown 
atya (angol), 20.40 Mattoni 
(cseh), 21.45 Pietro szigete 
(olasz), 23.15 Kutyasors

Duna World
11.35 Az elefánt (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Horvát 
krónika, 13.50 Román kró-
nika, 14.20 Család-barát, 
15.55 Magyar gazda, 16.20 
Noé barátai, 17.25 Ízőrzők, 
18.10 …és még egymillió 
lépés Magyarországon, 
19.00 Itthon vagy!, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Munkaügyek (ma-
gyar), 22.35 Ridikül, 0.00 
Rejtélyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 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 Egy marék 
dollárért (amer.), 22.05 Bűn-
tények évada (amer.), 23.35 
A második lehetőség (len-
gyel)

Pozsony 2
11.40 Törpék, 12.20 Ke-
rékpártúrák, 14.25 A diag-
nózis, 15.20 Magyar maga-
zin, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A tavak titkos 
élete, 21.05 A depresszió 
(orosz), 23.20 Fesztiválok

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (néemt), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi t itkok, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Extrém átváltozá-
sok, 22.15 A farm, 23.15 
Szomszédok (szlovák)

JOJ TV
10.40 Vadlovak, 12.40 
Topsztár, 13.00 A tárgya-
lóterem, 15.10 Életmentők, 
17.30 Híradó, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Deluk-
se (szlovák), 22.35 Kap-
zsik, 23.20 Gyilkos gondo-
latok (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Esmeralda 
(mexikói), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Ázsia Expressz, 20.55 Kapd 
el, ha tudsz!, 22.30 Extrém 
Aktivity, 0.00 Magánnyo-
mozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Fókusz, 
13.30 Drága örökösök, 
14.45 Megtörve (török), 
16.00 A szeretet útján (tö-
rök), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz, 19.55 Drága örökösök 
(magyar), 21.05 Találd meg 
a szerelmed, 22.25 Bará-
tok közt, 23.45 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.55 A gyanú árnyékában, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
Találd meg a szerelmed, 
19.00 Éjjel-nappal Budapest, 
20.15 Showder Klub, 23.30 
Éjjel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.05 Mézga család kaland-
jai, 13.10 Vipo, a repülő 
kutya, 14.05 Claude, 14.35 
Leó, az ifjú vadőr, 17.20 
Dr. Plüssi, 18.10 Szófia her-
cegnő, 19.50 Bob, a mester, 
20.15 Dokik (amer.), 21.05 
Én vagyok itt, 22.30 Szel-
lemekkel suttogó (angol), 
23.20 Kulisszák mögött, 
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 Jamie egy-
szerű kajái, 14.25 Brown 
atya (angol), 15.20 Végte-
len szerelem (török), 16.10 
Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.35 
Brown atya (angol), 20.30 
Fábry, 21.50 Vissza a ma-
mahotelbe, 23.25 Angi 
Vera (magyar)

Duna World
11.30 Velünk kezdődik 
minden (magyar), 13.20 
Nemzetiségi magazin, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Kék bolygó, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Kerekek és lépések, 
20.00 Szenes Iván ír ta, 
21.35 Munkaügyek (ma-
gyar), 22.40 Ridikül, 0.00 
Rejtélyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A második 
lehetőség ( lengyel), 16.25 
Olaszország, 16.55 Kleist 
doktor családja (német), 
17.50 Párbaj, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 Hár masban (cseh), 
22.55 A második lehető -
ség ( lengyel)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.20 
Művészetek, 15.50 Találko-
zások az állatokkal, 17.00 
Hírek, 17.25 A rendelő, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 Dokumentum-
f ilm, 22.25 Történelem, 
23.15 Rendőrség, 23.30 Éj-
szaka a levéltárban

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Csalá-
di történetek, 12.00 Cobra 
11 (német), 13.55 A farm, 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 
21.45 A farm, 22.55 Nővér-
kék (szlovák), 0.00 Cobra 11 
(német)

JOJ TV
10.40 Vadlovak, 12.55 
Topsztár, 13.20 Tárgya-
lóterem, 15.20 Életmen-
tők, 16.20 Nálunk, otthon, 
17.30 Híradó, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 K r i-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Inkognitó, 23.00 Gyilkos 
gondolatok (amer.), 23.55 
Profik, 1.00 Életmentők

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Esmeralda 
(mexikói), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Ázsia Expressz, 20.55 Kapd 
el, ha tudsz!, 22.30 Extrém 
Activity

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.20 Fókusz, 
13.30 Drága örökösök, 
14.45 Megtörve (török), 
16.00 A szeretet útján (tö-
rök), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz, 19.55 Drága örökö-
sök, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.25 Barátok 
közt, 23.45 Showder Klub

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
Találd meg a szerelmed, 19.00 
Éjjel-nappal Budapest, Show-
der Klub, 23.30 Éjjel-nappal 
Budapest, 23.45 Anyák gyön-
gye (amer.)

M2
12.05 Mézga család kalandjai, 
13.10 Vipo, a repülő kutya, 
15.30 Kody kalandjai, 17.20 
Dr. Plüssi, 18.10 Szófia her-
cegnő, 20.15 Dokik (amer.), 
21.05 Én vagyok itt, 22.30 
Szellemekkel suttogó (angol), 
23.20 Akvárium, 0.20 Violet-
ta (argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.25 Ízőrzők, 13.50 Jamie 
egyszerű kajái, 14.30 Brown 
atya (angol), 15.20 Végtelen 
szerelem (török), 16.10 Rex 
Rómában (olasz), 18.45 Sor-
sok útvesztője (török), 19.35 
Brown atya (angol), 20.30 Te 
válassz!, 22.10 VI. Pál pápa, 
23.55 Hogy volt?

Duna World
11.25 Drága kisf iam! (ma-
gyar), 13.50 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Kárpát expressz, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Kerekek és 
lépések, 19.00 Magyar vá-
logatott, 20.00 Önök kér-
ték, 21.35 Munkaügyek 
(magyar), 22.10 Tóth János 
(magyar)

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A második 
lehetőség, 16.25 Olaszor-
szág, 16.55 Kleist dok tor 
családja (német), 19.00 
Híradó, 20.20 Labda-
r úgás, 23.20 Bűntények 
évada, 0.55 A második 
lehtőség

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.00 
Két férfi Terchovából, 16.20 
Regina, 17.25 A rendelő, 18.30 
Esti mese, 19.50 Híradó, 20.10 
A család, 20.40 Dietrich és 
Garbo (francia), 21.35 A pince 
(szlovák-orosz), 23.50 Pozso-
nyi Jazz Napok

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (német), 13.50 
A farm, 15.05 Rendőrségi ese-
tek, 16.00 Családi történetek, 
17.25 Reflex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák 19.00 
Híradó, 20.30 A farm, 22.45 
Rablás olasz módra (amer.), 
1.00 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.40 Vadlovak, 12.55 Top-
sztár, 13.20 Tárgyalóterem, 
15.25 Életmentők, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Hamupi-
pőke (amer.), 22.55 Gondok a 
paradicsomban (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Szeptemberi növényvédelem

h um o r - c s o k o r

Júliusi szerencsés megfejtőnk a komáromi Érsek Zsuzsann. 
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
Augusztusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését 

lapunk szeptemberi, utolsó számában közöljük!

A késői szüretelésű alma- és 
körtefáknál a szüret előtt két 
héttel még permetezhetünk 
pajzstetű ellen az acetamiprid 
hatóanyagú szerrel.
Ugyanezt a permetlevet hasz-
nálhatjuk a ribiszke-, kösz-
méte- és naspolyabokrok, 
valamint a birsfák kaliforniai 
pajzstetű elleni védelmére is. 
A különböző időben érő alma 
és körtefák gyümölcsei érett-
ségi fokuk szerint szakaszosan 
szedhetők.
A gyümölcsök raktározására 
szolgáló tárolót kénlapok el-
égetésével (1lap/10 köbmé-
ter légtér) fertőtlenítsük le. A 
gombás fertőzések terjedése 
miatt ne kerüljön nedves gyü-
mölcs a kamrába, ezért a szüre-
tet csak a harmat felszáradása 
után kezdjük el. 
Minden almát egyenként, ma-
rokra fogva, csavaró mozdulat-
tal szedjünk le a fáról. A reke-
szekbe gyűjtött sérülésmentes 
termést ne hagyjuk a napon, 
az almák héja ugyanis gyorsan 
megperzselődik. 
Szüret után szedjük össze és 
semmisítsük meg (talajba-
forgatással vagy égetéssel) a 
már lehullott lombot. A beteg 
levelekben áttelelő kórokozók 
elpusztításával a jövő évi nö-
vényvédelmet könnyítjük meg. 
Készítsük elő, súroljuk ki trisós 
vízzel a leszedett alma, körte 
tárolására szolgáló ládákat. A 
szennyes rekeszekben köny-
nyen megfertőződik, és rotha-
dásnak indul utóérés közben a 
gyümölcs. A szőlő viszont nem 
utóérő, csak a szépen beérett 
fürtöket szabad leszedni. 
A beteg, rothadt szemeket se 
dobjuk a szeméttelepre, hanem 
ássuk el. Mielőtt a szedéshez 
hozzáfognánk, végezzünk pró-
baszüretet. 

A szőlő akkor érett, ha több-
szöri mérés alkalmával sem 
tapasztaljuk a cukorfok újabb 
növekedését. A szüret előtt 3-4 
héttel be kell fejezni a kéntar-
talmú szerek használatát a bor 
kénhidrogénes szagának elke-
rülése végett. 
A szüreti előkészületekhez 
hozzátartozik a pince kitaka-
rítása, meszelése, a hordók, 
edények kimosása, kénezése. 
Idejében szerezzük be a fajé-
lesztőt, ezzel biztosíthatjuk a 
must jó tulajdonságú élesztő-
gombák által történő erjeszté-
sét. 
A tárolásra szánt fürtök közül 
válogassuk ki a sérült héjú, 
repedezett bogyókat, hogy a 
raktározás ide-
jén a kórokozók 
a sebzéseken át 
ne juthassanak 
be a bogyók bel-
sejébe. 
A késői ká-
posz ta fé léke t 
szintén az ace-
tamiprid ható-
anyagú szerrel 
védhetjük meg 
a bagolylepke 
hernyók és a le-
véltetvek kártétele ellen. Így 
megakadályozzuk a káposzta-
fejek, karfiolrózsák összefur-
kálását, szennyeződését és a 
későbbi rothadási folyamato-
kat. 
Vizsgáljuk át a bogyós gyü-
mölcsű növényeket is. A két 
méternél magasabbra nőtt mál-
navesszőket vágjuk vissza. Ez-
zel nem csökkentjük a jövő évi 
termést, mert a vessző hegye 
rendszerint nincs kellően beér-
ve, és télen elfagy. 
A ribiszkén elszáradt vesszők-
ben ilyenkor már észrevehető 
az üvegszárnyú ribiszkelepke 

hernyóinak kártétele. A vesz-
szők belsejében most a fiatal 
lárvák rágnak. A hajtások felü-
letén jól láthatók a lyukak, rág-
csálékok és ürülékszemcsék. 
Könnyen elpusztíthatjuk a kár-
tevőt, ha a fertőzött részeket 
kivágjuk, elégetjük. 
Szeptemberben még folytat-
hatjuk a fenyőfélék, örökzöl-
dek ültetését. Pázsitkészítésre 
is kedvező a napsütéses őszi 
időjárás. 
Most esedékes a nárcisz-, já-
cint-, és tulipánhagymák kiül-
tetése. Ezek a növények csak 
jó kerti földben díszlenek, nem 
kedvelik a túl meszes, túl sa-
vanyú, valamint a frissen trá-
gyázott talajokat. Az optimális 

ültetési mélység álta-
lában két-háromszoro-
sa a hagymák nagysá-
gának. 
Szeptember az a hó-
nap, amikor a zöldsé-
geskertekből a legtöbb 
zöldségnövény betáro-
lásra kerül. Ez az idő-
szak a burgonyaterme-
lőknek a legfontosabb, 
folytatódik ugyanis a 
burgonya betakarítása, 
tisztítása és betáro-

lása. A burgonya kiásását kö-
vetően a burgonya lombjával 
több dolgot is tehetünk. Az 
egészséges növényi részeket 
a komposzthoz adagolhatjuk, 
de ha betegség jelei láthatóak 
a burgonya lombjain, inkább a 
fertőzött növényi részek elége-
tése a célravezető a kórokozók 
terjedésének megakadályozása 
érdekében.
A kerti növények korai lomb-
hullását gombabetegség okoz-
za, ezért a díszfák, cserjék, 
rózsabokrok alól gereblyézzük 
ki és égessük el a lehullott le-
veleket.

A lóversenypályán egy játékos észreveszi, hogy egy pap lopózik be a lovak istállójába, és az 
egyik lovat megáldja. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következő futamot az 
addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri. Következő héten futam előtt elbújik az 
istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 
10 dollárt a lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 100 dollárnyi nyereményt.
Következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 1000 dollárral lesz gazda-
gabb. A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre mindenét eladja, majd, miután ismét kileste a 
pap áldásosztó tevékenységét, minden pénzét ráteszi a lóra. Azonban ezúttal a ló teljesen lemarad, 
majd féltávnál összeesik és kileheli a lelkét. Emberünk felháborodva rohan a paphoz:
– Atyám, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még 
a célba se tudott bevánszorogni!
A pap a fejét csóválja:
– Látod, fiam, ez a baj veletek, protestánsokkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az 
utolsó kenettől!

Órapróba

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!
Tel.: 0905 515 443

Csajszi odalép a szőke eladóhoz:
– Nem baj, ha felpróbálom azt a ruhát a ki-
rakatban? 
– Nem, de van próbafülkénk is.

Megy a skót az erdőben, rátámad egy rabló.
– Pénzt vagy életet!
– Öööö…egy shillingből tud visszaadni?

A postás csenget az ajtón. Egy kisfiú nyitja 
ki, kezében cigi és egy fél üveg whisky.
– Itthon vannak a szüleid?
– Szerinted?
Bevonul a börtönbe a bűnöző. Bemegy a cel-
lájába, már van ott valaki. 
– Hát maga miért ül?
– Mert fáj a lábam.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Több dologra is lehetősé-
ge nyílik ezen a héten, de önre egyáltalán nem jellemző módon 
nem mer ezekkel élni. Sokkal óvatosabb lett az utóbbi időben, 
ami annak a jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire 
és szándékaira. Ne aggódjon, hamarosan régi bátorságát is visz-
szanyeri.
HALAK (február 21. – március 20.) Jó kedvű és tele van energi-
ával. Mindenkit megnevettet és csak úgy árad önből a kedvesség. 
A párkereső Halak szinte azonnal be is vonzanak valakit, aki nem 
tud ellenállni ennek a sugárzó energiának és közeledni próbál. 
Igyekezzen megtartani ezt az állapotot, amit annyira élvez!
KOS (március 21. – április 20.) Törődjön többet kötelességeivel, 
különben egyre nyomasztóbbá válnak, és úgy érzi majd, hogy nem 
tud eleget tenni nekik. Haladjon szépen sorjában a teljesítésükkel, 
és azután nyugodtan átadhatja magát az édes pihenésnek. Ez a kör-
nyezetében élőkkel való kapcsolatát is feszültségmentesíti.
BIKA (április 21. – május 20.) A házasság vagy a párkapcsolat 
sikere nagyban múlik azon, mennyire képes a két fél egymásra 
hangolódni. Ha oda tudnak figyelni egymás szükségleteire és te-
kintettel vannak egymásra, olyan összhang jön létre önök között, 
ami különleges élménnyé teszi együttléteiket.

IKREK (május 21. – június 21.) Időnként ön is kénytelen elő-
venni a takarítószereket és olyan földi dolgokkal foglalkozni, mint 
a rendrakás és takarítás. Essen túl rajta minél hamarabb és azután 
újra annak szentelheti magát, ami igazán az ön világa, ahol elem-
ében érzi magát, és ami tökéletesen ki tudja kapcsolni.
RÁK (június 22. – július 22.) Nem viselkedhet mindig úgy, 
ahogy az illendő és ahogy azt a szerettei elvárják öntől. Ha mégis 
megteszi, egy idő után semmiben sem fogja örömét lelni, hiszen 
nem a saját életét éli, nem a saját törvényei szerint működik. Le-
gyen őszinte saját magához és vállalja önmagát!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Újra tele van ener-
giával és alig várja, hogy belekezdhessen valami komoly do-
logba. Minél többször mozduljon ki otthonról ezen a héten, 
amikor csak teheti, menjen társaságba. Ne elégedjen meg ba-
rátai társaságával! Ismerkedjen, mert sorsdöntő találkozás vár 
önre!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne bújjon el a világ elől, 
még ha nincs is kedve kimozdulni otthonról. Legalább telefonon 
beszélgessen barátaival és mondja el, hogy mi nyomja a szívét! 
Higgye el, sokat segít, ha valakivel megosztja gondolatait és érzé-
seit, akkor Ön is tisztábban fog látni sok mindent.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Mostani kapcsolatá-
ban olyan új oldalait fedezi fel a szerelemnek, amit mással még 
sohasem élt meg. Amíg benne akar maradni a kapcsolatban, 
addig ez erős kapcsot jelent, de ha szakítást tervez, komoly di-
lemmát okozhat, vajon csak vele élheti meg mindezt, vagy bárki 
mással is.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Úgy érzi magát, mint-
ha egy mesébe csöppent volna. Kedvese olyan szerelmes önbe, 
mint talán még soha és mások is igyekeznek felkelteni a figyel-
mét. Márpedig mi lehetne ösztönzőbb hatással önre, mint hogy 
csodálják és meg akarják hódítani, sőt versengenek önért.
NYILAS (november 23. – december 21.) Olyan könnyeden és 
humorosan beszélget az emberekkel, hogy azokat is meghódítja, 
akikre pedig nem vetett szemet. Élvezze nyugodtan rajongói cso-
dálatát, de ne játszadozzon az érzelmeikkel, mert az ő számukra 
talán mindez sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint önnek.
BAK (december 22. – január 20.) Kiválóan érzékeli a másik nem 
minden rezdülését. Ez hatalmas fegyver, hiszen így bárkinek fel-
keltheti az érdeklődését. Vigyázzon, nehogy fájdalmat okozzon 
valakinek! Otthonával kapcsolatos ügyekben érdemes olyan be-
ruházásokat is eszközölni, amelyek kockázattal járnak.

Le kellett tesztelnem…

Július havi megfejtések:
1. Hohó, engem már nem is érdekel az az 
elásott kincs!
2. Lumbágó műtét után így ellenőrizzük a 
javulókat!
3. Legközelebb motorcsónakot béreljünk ki, 
szívem!
4. Ideiglenesen megteszi, míg nem lesz saját 
lakásunk.
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

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

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

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Komáromi
taxi-szolgálat

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

Tel.: 0915 958 386
Lapostetők szigetelését vállalom

Izolácia plochý striech
Tel.: 0918 780 688.

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

* Eladó nagyobb mennyiség-
ben búza, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 720 348.

Eladó Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark építésére alkalmas, a községi fejlesztési terv-

ében is szereplő telek. Tel.: 0907 789 807

Szakmai
tapasztalattal

rendelkező
főpincért
(Gútáról,

ill. környékéről)
azonnali

belépéssel
felveszünk!

Tel.:
0905 860 431

Lakás, ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195



(1x11m), Trencsik – Szigeti, 
Németh, Barton (11m) * Bo-
gya/Gellér – Izsa 1:9 (1:5) 
góllövők: Inczédi – Smolka 
3, Kling (11m), Porubszky, 
Keszeg, Tárnok, Pásztor, 
Procházka * Nemesócsa – 

Keszegfalva 6:1 (3:0) 
góllövők: Horváth 2, 
P. Hipp 2, M. Hipp, 
Trajcsik * Csallóköz-
aranyos – Búcs 9:1 
(4:1) góllövők: Ola-
jos, Berecz 5, Gögh, 

Lelkes, Hencz – Bódiš * 
Szentpéter – Csicsó 9:0 
(3:0) góllövők: Jóba, Né-
meth, Péntek, Szakál (11 m), 
Pšenák, Szabó, Vida 3.
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KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

GYORSASÁGI MOTOROZÁS

KÉZILABDA

Női labdarúgás

KAJAK – KENU
II. liga * 6. forduló: Poprád – KFC Komárom

Az Ásványi Balázs – Pittner Marek, Pagáč Slavomír, Varjas Zoltán, Končal Matej, Šimko Martin, Krela Jakub, 
Mikeš Erik, Pinte Patrik, Holík Ján, Kris Mguidjol, illetve Leckéši Lukáš, Szalai András, Pegán Patrik, Kollár 
Roman, Kneževič Lazar, Antálek Samuel és Ondruš Marcel összeállítású komáromi csapat a poprádi arénában 
nem csak ellenfelével küzdött az arénában, hanem a nézők rasszista megnyilvánulásaival is.

III. liga 4. forduló
Nyitra B – Marcelháza 1:2 
(0:1), Ševčík – Kneževič, Kaj-
tár * A bajnokságban Marcel-
háza a tabella 5. helyén áll.

IV. liga 4. forduló
Gúta – Párkány 0:3 (0:1) * 

Naszvad – Ógyalla 2:2 (1:2), 
góllövők: Nikolič, Magyar – 
Nikolič, Tóth * Ímely – Ga-
ramkovácsi 5:1 (2:0) góllö-
vők: Oršolík 2, Varga, Kováč, 
Gajdoš * A bajnoki táblázat-
ban 4. Ímely (9 p), 11. Nasz-

Hazai pályán még nem fordult 
elő, hogy ellenfeleit „lek.rváz-
ta”, vagy más jelzőkkel illette 
volna. A labdarúgószövetség-
nek illene az ilyen események 
ellen szigorúan fellépnie.
Maga a találkozó egyetlen ta-
nulsággal szolgált: a mérkőzés 
addig tart, amíg a játékvezető 
le nem fújja. A komáromi csa-
pat az első 45 percben azonos 
rangú partnerként viselkedett, 
mindkét térfélen pattogott a lab-

vad (4 p), 12. Ógyalla (3 p), 
13. Gúta (3 p).

V. liga – 4. forduló
Nagykeszi – Berekalja 1:1 
(1:1) góllövő Tóth * Perbete 
– Ipolyság 1:2 (0:2) góllö-
vő Lacza * Újgyalla 
– Nagykér 1:1 (1:0) 
góllövő Németh * A 
bajnoki táblázatban: 
1. Ekel (17 p), 5. Ac-
tív Nagykeszi (7 p), 8. 
Perbete (7 p), 14. Új-
gyalla (2 p)

VI. liga – 4. forduló
Ifjúságfalva – Szilos 0:2 (0:1) 
góllövők: Tóth, Cabada * Ma-
dar – Dunamocs 2:5 (0:3) 
góllövők: Šebök, Barta – Var-
ró, Kováč, Paluška, Tóth, Ta-
masek * Dunaradvány/Mar-
celháza B – Örsújfalu 5:1 
(2:0) góllövők: Cibor, Kurucz 
(mesterhármas), Pivoda, illet-
ve Andruskó * Bajcs – Lak-
szakállas 2:3 (0:1) góllövő: 
Kolompár, Paluska – A. Csá-
szár, Zs. Császár 2 (1x11m) 
* Hetény – Bátorkeszi 4:3 
(2:2) góllövők: Maríkovec 3 

Kupamérkőzések:
Slovnaft Cup

A komáromi KFC múlt héten szerdán a Nagykürtösi járás-
ban, Fehérkúton, a IV. ligában szereplő TJD Príbelce ven-
dégeként lépett pályára. A KFC annak ellenére, hogy a ven-
déglátók – mindent a védekezésre feltéve – védték kapujukat, 
már a 13. percben megszerezte a vezetést.
Lazar Kneževič fejesével a 13. 
percben vezetéshez jutott ma 
komáromi csapat, és az első 
félidő végéig nem változott a 
helyzet. A második játékrész 
elején, az 52. percben Skabela 
találatával egyenlítettek a haza-
iak. Sokáig úgy tűnt, hogy ma-
rad a döntetlen, amit a hatályos 
szabályok szerint büntetőpárbaj 
követett volna, azonban a 80. 
percben Šimko egy fejessel is-
mét megszerezte a vezetést a li-
la-fehéreknek, ezzel beállítva a 
végeredményt is. A komáromi-
ak ezzel továbbjutottak a kupa 
3. fordulójába, ahol a losonci 
MSK Novohrad Lučenec lesz az 
ellenfelük. A találkozóra előre-
láthatólag szeptember 11-én ke-
rül sor Losoncon. Amennyiben 
ebből a párharcból is győztesen 

kerülnének ki Olejník Jozef vé-
dencei, úgy könnyen meglehet, 
hogy a 4. fordulóban a DAC-
cal mérhetnék össze erejüket 
a komáromiak. A másik ágon 
ugyanis a DAC és a Tótgyar-
mat-Fülek páros győztese mér-
kőzik meg, majd jut tovább a 
4. fordulóba. Addig is azonban 
további kihívások állnak még a 
komáromiak előtt, hiszen hétről 
hétre bizonyítaniuk kell a szlo-
vák országos másodosztályban 
is, ahol 5 forduló után a 10 pont-
tal a 4. helyen állnak. 

–kk–

XXVI. Kolárovo Cup
Ha gútai búcsú és vásár, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a kulturális rendezvények mel-
lett a sportélet is felpezsdül. A búcsúi bajnoki labdarúgómérkőzés mellett az őszi idény előtt 
a legnagyobb kézilabdatorna is itt folyik. A felnőtt női és férfi csapatok mellett az idősebb és 
fiatalabb diáklányok is pályára léptek. Az alábbiakban a csapatok helyezéseit közöljük.
Nők: 
1. Ferplast Naszvad/Ímely * 2. Budapest XVI. 
kerület KMSE * TJ Družstevník Nyárasd * 3. 
Handball Team Mix * 4. HŠK-74 Gúta * 5. Mar-
tonvásári KSE.
A legjobb góllövő címét Rózsa Viktória (TJ 
Družstevník Nyárasd) érdemelte ki 39 góllal. 
A legjobb játékos címét Zachar Karin (Ferplast 
Naszvad/Ímely), a legjobb kapusét Szabó Ro-
zália (Budapest XVI. kerület KMSE) nyerte el.
Férfiak
1. HKM Vágsellye * 2. HŠK-74 Gúta * 3. Mar-
tonvásári KSE.
A férfiak között a legjobb góllövőnek Moravec 
Patrik (HKM Vágsellye) bizonyult, aki 23 gólt 
dobott. A legjobb játékos címét Marosi Attila 
(HŠK-74 Gúta) érdemelte ki, a legjobb kapus-
nak Klčko Adam (HKM Vág-
sellye) bizonyult.
Idősebb diáklányok
1. HK Slávia Szered * 2. 
HŠK-74 Gúta * 3. Sport Club 
Tatabánya * 4. Ferplast Nasz-
vad/Ímely.
A legjobb góllövő címét Ke-
szegh Kira (HŠK-74 Gúta) 
érdemelte ki 47 góljával. A 

legjobb játékosnak Katarína Malá (HK Slávia 
Szered) bizonyult, míg a legjobb kapus címét 
Pál Szofia (HŠK-74 Gúta) vehette át.
Fiatalabb diáklányok
1. Handball Csallóközaranyos * 2. Sport Club 
Tatabánya * 3 HŠK-74 Gúta * 4. HK Slávia Sze-
red * 5. SK Szőgyén. 
A legjobb góllövőnek Csiba Marianna (Handball 
Csallóközaranyos) bizonyult, aki 43 góllal kese-
rítette meg az ellenfelek kapusainak éltetét. 
A legjobb játékosnak járó díjat Absi Neszrim 
(Sport Club Tatabánya) vehette át, a legjobb ka-
pusét Czirák Dóra (HŠK-74 Kolárovo).
Lányok előkészítő korcsoportja
1. Handball Csallóközaranyos * 2. Sport Club Ta-
tabánya * 3. HŠK-74 Gúta * 4. SK Szőgyén * 5. 
Ferplast Naszvad/Ímely * TJ Družstevník Lég.

Ebben a korcsoportban a leg-
jobb góllövő címét Svec Sába 
(Handball Csallóközaranyos) 
érdemelte ki 38 góllal, a leg-
jobb játékos címét Rácz Bianka 
(Sport Club Tatabánya) kapta, a 
legjobb kapusnak Koncser Eri-
ka (SK Szőgyén) bizonyult.

Mgr. Morovič Orsolya
felvétele

Van még néhány hét a kosárlabda extraliga kezdéséig, de az 
MBK Rieker COM-therm csapatának vezetősége semmit sem 
bíz a véletlenre. Újra pályára lép Tomič Boban és Bowman 
Miles, Miloševič Nenada, Bolek Lukáš, Marchyn Mateja és 
Stojanov Ladislav. A piros-fehér mezt ölti magára Halmeš 
Filip, Pipíška Branislav és az amerikai duó, Ray Deondre és 
Hayes Bradley.
A kosár alatti játékos (centeer 
– pivot) szerepében ismét szlo-
vák mezt ölt magára a 28 éves 
szerb Stamenkovič Svetozar, 
a kassai és privigyei kosara-
sok korábbi erőssége. Nyitrán 
tagja volt annak a csapatnak, 
amely elnyerte a felső-nyitrai 
kupát, ezüstérmese lett a Szlo-
vák Kupaversenynek, illetve az 
Alpok-Adria kupaversenysoro-
zat 4. helyezettjének. Egy évet 

töltött a magyarországi Jászbe-
rény csapatánál, majd vissza-
tért Kassára, ahol segítségével 
a kelet-szlovákiai csapat a liga 
ezüstérmese, illetve a szlovák 
kupa győztese lett. Ez utóbbi-
ban „a torna leghasznosabb já-
tékosának” bizonyult. Utoljára 
Görögországban játszott, ahol 
12 mérkőzés alatt átlagosan 
11,8 pontot szerzett, 4,8 felug-
rása és 1,5 gólpassza volt.

Vasárnap délután fejeződött be Szegeden a kajak-kenu világ-
bajnokság, amelyen több komáromi versenyző is vízre szállt. 
Az egyik nagy izgalommal várt versenyszám a K4-es döntője 
volt.
A Myšák Denis – Gacsal Ákos 
– Tarr György – Jakubík Gá-
bor összeállítású kajak né-
gyes folyamatosan az esélye-
sek között szerepelt. A döntő 
első 500 méterén az orosz, a 
szlovák, a német és a magyar 
hajó haladt fej-
fej mellett. Az 
utolsó szakaszon 
először a néme-
tek gyorsították 
a tempót és sem 
az orosz, sem 
pedig a szlovák 
legénység nem 
tudta őket utolér-

ni. A szlovák hajó a hajrában 
az oroszok mögött lemaradt a 
második helyről, de így is a 
dobogón zárt.
K4 1000 méter, döntő:
1. Németország * 2. Oroszor-
szág * 3. Szlovákia.

A bronzérmes K4 csapat  Kép:TASR
A nők K1 1000 m-es versenyében az előfutamban másodikként 
került a döntőbe, ahol az A döntő 5. helyét szerezte meg Petrušová 
Marianna. A komáromi versenyző indult a nők K1-es, 5 000 km-
es távján is, ahol nyolcadikként ért célba.
A férfiak K4 Men 500 m-es futamában is ismerős nevekkel ta-
lálkozhattunk. A Baláž Samuel – Vlček Erik- Zalka Csaba – Bo-
tek Adam összeállítású egység a vb bronzérmese lett. 

Egyéves vendégjátékra érkezett Szalai András, a magyar 
U19-es válogatott egykori csapatkapitánya, a Gera Zoltán ke-
zei alatt hazai EB-re készülő U21-es válogatott keret tagja. A 
védelem jobb oldalán és közepén is bevethető játékos Paksról 
csatlakozott a KFC-hez. 

da és számos gólhelyzet is volt, 
ám mindkét hálóőr jól végezte 
dolgát.
A második játékrészben folya-
matosan a komáromi kapu volt 
veszélyben, mert a poprádiak 
nem akartak hazai pályán szé-

gyenben maradni. A 88. percben 
egy szögletrúgás után fejelésből 
született az első gól, sajnos a hi-
vatalos 90. perc után a poprádi-
ak még szabadrúgáshoz jutottak 
és a KFC-nek már nem volt ide-
je a felállásra.  -koan-

A Boros Dominika – Horváth Beatrix, Nagy Laura, Melichárková 
Zuzana, Both Alexandra – Németh Kristína, Csicsó Andrea, Németh 
Vivien, Tóközi Tímea – Gaál Csenge, Pintér Noémi, illetve Beke Réka, 
Szűcs Melissa Rebeka felállítású csapat jelentős mértékben folyama-
tosan pályafölényben volt, de csatársora nem állt helyzete magaslatán.
Egy egész szezonra való hely-
zetet puskázott el a komáromi 
lánycsapat, Az első félidőben 
folyamatosan nagy volt a nyo-
más az ellenfél kapujára, en-
nek ellenére a 43. percben egy 
gyorsan elvégzett bedobás után 
a hazai hosszúsarokban kötött 

ki a labda. A második félidő-
ben sem változott a játék képe, 
a helyzetek rendre kimaradtak. 
Szerencsére a 88. percben az-
tán Gaál Csenge harcolta ki a 
labdát, begurította a kapu előte-
rébe és Pintér Noémi a hálóba 
továbbította.  -haga-

Formában
az utánpótlás

Hatalmas küzdőszellemről, 
csapategységről és kiemelke-
dő egyéni teljesítményekről 
szóltak utánpótláscsapataink 
szombati mérkőzései. Négy 
mérkőzésen is vesztes állás után 
szerezték meg a győzelmet!
Pylyp Lunin mesterhárma-
sával 5:3-ra nyert az U19, az 
U17 hazai pályán fordított és 
nyert 3:1-re (mindkét csapa-
tunk ellenfele Aranyosmarót/
Verebély volt). Nagytapol-
csányban az U15 egygólos 
hátrányból győzött 7:1-re (Kis 
Dávid háromszor zörgette 
meg a hálót), míg az U13 0:3-
ról (!) fordított 4:3-ra, Győri 
Levente klasszikus mester-
négyesének is köszönhetően. 
Ennél is nagyobb bravúrt haj-
tott végre az U13 B, akik So-
morja otthonában, a négy-
gólos (!) hátrányból felállva 
arattak egygólos diadalt.

A K4 500 m-es futamának bronzérmesei

Szabó Coco István
újra országos bajnok!

Augusztus utolsó vasárnapjával lényegében véget ért a hazai 
SMF és az SŠA kategóriákban a motorosok gyorsasági ver-
senysorozata. Az elmúlt évekhez hasonlóan, nem okozott nagy 
meglepetést, hogy a dobogó legfelsőbb fokára idén is a komá-
romi Szabó István állhatott fel.
Az utolsó nagy megmérettetésre 
Trencsénben került sor. Az öt forduló-
ból álló versenysorozat valamennyién 
elsőként végzett. Ezúttal azonban úgy 
gondolta, hogy nem csupán sima rajt-
cél győzelme lesz, hanem új szlovák 
rekordot is felállíthat. Ezzel is bizo-
nyíttotta, hogy jogosan ő a 2019 M4-
es kategóriájának bajnoka.

WESTERN-LOVAGLÁS
Az M-Club Briežky Ranch 8 km távol-
ságra található Komáromtól, csendes, 
nyugodt környezetben. Az itteni istállóban 
több mint 20 ló és néhány póni található. 
Aki tökéletes békét és pihenést, valamint 
szórakoztató- és gyermekprogramot keres, 
tökéletes választás, hiszen a tanyán lovag-
lás, kirándulás, sportolási lehetőségek vár-
ják a vendégeket. Megismerhetik a gazda-
ság mindennapos életét, az etetést, a fejést, 
az öntözést és mindent ami a ló- és állat-
tenyésztéssel összefügg. És ha szerencsé-
jük van, találkozhatnak Zilizi Jazminnnal, 
Andrejkovičova Emával, Biterová Tami-
val (felvételünkün), akik a rancs számára 
sorozatban hozzák a díjakat. Legutóbb a 
Nyitra melletti Mitry, illetve a nyirrágói 
ménes lovasait legyőzve vehették át a lá-
nyok a csapatverseny első helyéért járó 
kupákat.  Kép: Scholtz Karol



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak soraink-
ból: a komáromi dr. Tóth Štefan (65 éves), Guz-
mická Veronika (84 éves), Kučerová Mária (58 
éves) és Herdics István (65 éves) a gútai Gőgh 
Géza (93 éves), Fekete Julianna (91 éves), Tán-
czos János (70 éves), Szabó Veronika (20 éves), 
a csallóközaranyosi Uzola József (57 éves), a ne-
mesócsai Csinger Mária (93 éves), a komárom-
füssi Komjáti Margit (65 éves)

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az ógyallai 
Opálka Karol, a madari Horváth Oli-
vér László, a délkomáromi Litome-
riczky Balázs, az udvardi Czucz Ri-
chard, az érsekújvári Mokoš Lukáš, a gútai 
Pálmai Patrik, Lévai Szabolcs, Piroska Benjá-
min és Mészáros Fruzsina.

A Dunatáj receptkönyvéből

Vadas csirkéből
Hozzávalók
4 adaghoz:

70 dkg csirkehús
15 dkg zsír vagy olaj
1 nagy fej vöröshagyma
2 db sárgarépa
2 db fehérrépa
mustár
babérlevél
1 pohár tejföl
1 citrom
A zsemlegombóchoz:
1 db tojás

liszt
pici só
2 db zsemle
víz

Hozzávalók:
5 dkg élesztő
6 dkg cukor
50 dkg liszt
2,5 dl tej
só
2 db tojás
8 dkg vaj
30 dkg szilvalekvár
1 tk őrölt fahéj
A morzsás szóráshoz:
8 dkg liszt

8 dkg porcukor
8 dkg vaj

Szilvalekváros-
fahéjas torta

Elkészítése:
Az élesztőt felfuttatjuk 1 teáskanál cukorral, 1 evőkanál liszttel 
és kevés langyos tejjel. A megmaradt lisztet összekeverjük a 
cukorral és egy csipet sóval. Hozzáadjuk a tojásokat, a felfutta-
tott élesztőt, a felolvasztott vajat és a megmaradt tejet. Az egé-
szet alaposan összedolgozzuk, majd megkelesztjük.
A tésztát két részre osztjuk, mindkettőt kinyútjuk körlappá, 
majd sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, és bevonjuk a lek-
várral. Meghintjük a fahéjjal és 15 percig kelesztjük. 
A morzsához összeforgatjuk a lisztet a porcukorral és a vaj-
jal. A morzsás keveréket elosztjuk a lekváros tésztalapokon, és 
mindkettőt 180 fokra előmelegített sütőben 40 percig sütjük.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: az ógyallai Tamaškovič Adrián 
és Kuchmanová Irena, a komáromi Vágó Gábor 
és a pati Kinczerová Silvia, a komáromi Jókai 
Zsolt és Buday Éva, az izsai Kovács Peter és 
Čičová Hajnalka.

augusztus 31-én Erika
szeptember 1-én Egyed, Egon
szeptember 2-án István
szeptember 3-án Hilda
szeptember 4-én Rozália
szeptember 5-én Viktor, Lőrinc
szeptember 6-án Zakariás

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

Elkészítése:
Megpirítjuk a zsírban a hagymát, a sárgarépát, a fehérrépát és a húst 
belerakjuk. Megsózzuk, és pár perc után kevés vízzel felengedjük. 
Amikor megfőtt, a húst kiszedjük. A zöldségeket belepaszírozzuk a 
lébe, belekeverjük a mustárt és a tejfölt, összeforraljuk, citromlével 
pikánssá tesszük. A zsemléket apró kockákra vágjuk, zsírban kicsit 
megpirítjuk, közben galuskatésztát készítünk a tojással, a liszttel 
és kevés vízzel. A zsemlekockákat ebbe keverjük, majd forró vízbe 
szaggatjuk. Kifőzzük, ezután a szaftos-tejfölös lébe belekavarjuk a 
hússal együtt, majd tálalhatjuk.
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Szívünkből kitörölhetetlen, mély fájdalommal
mondunk köszönetet a rokonoknak,
a szomszédoknak, a volt kollégáknak,

az ismerősöknek és mindazoknak,
akik augusztus 15-én elkísérték utolsó útjára

a gútai temetőben a szeretett
édesapát, apóst és nagypapát

Jancsó Kálmánt,
aki életének 79. évében

távozott szerettei köréből.
Köszönjük  

a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,

amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Lapostetők szigetelését
vállalom

Izolácia plochý striech
Tel.: 0918 780 688.

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50. – eurótól,
  

betűaranyozás: 
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

* Sírkövek vésése és festése. 
Tel.: 0908 753 072. 

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Eladó Búcson elektromos
(villanymotoros)

gabona- és kukoricaőrlő, 
valamint szőlőprés.
Tel.: 0918 782 689

Tel.: 0905 928 195

Apl iko+
Ne feledje:
A kisvállalkozók számára is kötelező az internetes kassza!
A beszerzésről és bevezetésről
szóló kérdéseivel
érdeklődjön a szakembereknél: Komárom * Munka utca 25. * Tel.: 7704 310 * 

www. aplicoplus. sk

Heremag eladó.
Tel.: 0907 578 200


