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Alig egy hét múlva már ismert lesz a névsor
Mondd, te kit választanál...

Az még a Csáky Pál ellen indított bírósági eljárás során kiderült, hogy a Most-Híd párt létre-
hozására jelentős anyagi hátteret biztosított Smer SD pártja. Hasonlóan kétes és a mai napig 
nyilvánosságra nem hozott eredetű tőkéből éldegél a felvidéki magyar mikropárt, amelynek 
Komárom a központja. Múlt héten szombaton Simon Zsolt, a Híd egyik alapító tagja és a ko-
rábbi kormány mezőgazdasági minisztere a komáromi Tiszti pavilon dísztermében jelentette 
be, hogy elkezdi egy új magyar párt megalakulásához szükséges szavazatok gyűjtését.

Valóban Simon Zsolt lenne a felvidéki
magyarság összefogásának kovácsa…

Kitől érkezett a pénz
pártalapításra és a
magyarság megosztására?

A polgármester- és képviselőjelölteknek, valamint az őket jelöltetni kívánó politikai pár-
toknak már csak néhány napjuk maradt, hogy leadják a jelölési íveket, hiszen szeptember 
11-e után már az aláírások ellenőrzése folyik.
Mint arról korábban már hírt 
adtunk, a helyhatósági válasz-
tásokra november 10-én kerül 
sor. A kampányidőszak már 
tart és a szavazás előtt 48 órá-
val ér majd véget.
A választások csaknem 9 milli-

óba, összesen 8 890 458 euróba 
kerülnek. Ebből 7 465 708 eurót 
a belügyminisztérium, 1 millió 
424 750 eurót pedig a Statiszti-
kai Hivatal biztosít.
A helyhatósági választásokon az 
a nagykorú lakos vehet részt, aki 
állandó lakhellyel rendelkezik 
az adott településen. Az állam-
polgárok jelöltként is indulhat-
nak a választásokon. Községi 
vagy városi képviselőjelölt le-
het minden polgár, aki állandó 
lakhellyel rendelkezik az adott 
településen, és betöltötte a 18. 

életévét. Polgármesternek csak 
25 éves kor felett jelöltethetik 
magukat az adott településen 
állandó lakhellyel rendelkezők.
A helyhatósági választás egy-
fordulós. Önkormányzati kép-
viselők lesznek azok a jelöltek, 
akik az adott választókerületben 
a legtöbb szavazatot kapják. 
Polgármester lesz az a jelölt, aki 
az adott településen a legtöbb 
szavazatot nyeri el. Szavazat-
egyenlőség esetén a törvény 
értelmében meg kell ismételni a 
választásokat. (TASR)

Az új évadban is gazdag program várja a színházlátogatókat

Egyre népszerűbbek a Jókai Színház előadásai
Gazdag repertoárral várja nézőit a Komáromi Jókai Színház, ahol megnyitották a 66. évadot. Öt felnőtteknek szó-
ló és egy gyermekelőadás premierjét készítik elő, ebből hármat koprodukcióban állítanak színpadra. Az új idény 
Szabó Attila rendezésében Németh Ervin Mátyás király krónikái című mesejátékának próbáival vette kezdetét. A 
komáromi színházat évente 12 ezer diák és mintegy 1600 felnőtt néző látogatja. A 2018/2019-es évad programjának 
összeállításánál elsősorban az volt a cél, hogy olyan darabok kerüljenek a Jókai Színház pódiumára, amelyek a 
közönség igényeinek jobban megfelelnek és széles tömegeket vonzhatnak. Minderről Tóth Tibor színházigazgató 
számolt be évadnyitó sajtótájékoztatóján.
Az idei évadban több társu-
lattal, színházzal működünk 
együtt, az így készült darabok 
nemcsak nálunk, hanem a kop-
rodukciós partnernél is bemu-
tatásra kerülnek – mondta Tóth 
Tibor igazgató. – Ilyen lesz a 
mesejáték is.
Ugyancsak koprodukciós elő-
adás lesz a szlovák drámaíró, 
Leopold Lahola Napfoltok 
című darabja, melyben a po-
zsonyi Színművészeti Főiskola 
hallgatóival működnek együtt a 
Jókai Színház színészei. Ebben 
három különleges ember kü-
lönleges kapcsolata – múltról, 
jelenről, és talán a jövőről szól-
va – kerül terítékre, tragikomi-
kus helyzetek során keresve a 
választ a kérdésre: van-e kiút 
a bosszú és a gyűlölet útvesz-
tőjéből; megmenheti-e a szere-
lem és a szeretet a lelkeket... A 
bemutató október 8-án lesz.
A székesfehérvári Vörösmarty 
Színházzal a Teljesen idegenek 

című – korábban Paolo Geno-
vese által már megfilmesített 
– vígjátékot állítják színpadra. 
Hét jó barát találkozik azért, 
hogy együtt vacsorázzanak. 
Az este folyamán egy furcsa 
játékba kezdenek: úgy dönte-
nek, hogy az asztalra rakják 
mobiltelefonjaikat és bárki-
nek is jelez a telefonja, együtt 
hallgatják meg a kihangosított 
hívásokat, együtt olvassák el 
a bejövő SMS-eket, és együtt 
néznek meg minden beérkező 
képes vagy szöveges tartalmat. 
Mivel barátokról van szó, úgy 
vélik, hogy ismerik egymást, 
de ez a játék váratlan titkokat is 
felszínre hoz... A darab bemu-
tatója február 8-án lesz.
Sokak által régóta várt előadás 
lesz A padlás, amit utoljára 
1991-ben láthatott nálunk a kö-
zönség. Ez a félig mese, félig 
musical megszólítja a 9-től 99 
évesig terjedő minden korosz-
tályt. A szerzők, Presser Gá-

bor és Sztevanovity Dusán 
1986 nyarán írta Zsennyén A 
padlás című musicalt. Külön-
leges aktualitása és komáromi 
vonzata is van a darabnak, hi-
szen a Rádiós szerepét Presser 
Gábor saját bevallása szerint 
Kaszás Attilának írta.
Lényegében már tíz éve ké-
szülnek színpadra vinni a 
Kabarét. A Kabaré (Cabaret) 
hírnevét egy 1972-es amerikai 
film (főszerepben Liza Min-
nellivel) alapozta meg, és egy 
1966-os Broadway-musical 
adaptációja, amely Christopher 
Isherwood Isten veled, Berlin 
című művét dolgozza fel: kö-
zéppontban a Weimari Köz-
társaság 1931-es történetével, 
Adolf Hitler pártja, az NSDAP 
hatalomra kerülése előtt. A 
komáromi nagy élő zenekaros 
produkció bemutatója április 
5-én lesz.
Az évad utolsó saját bemuta-
tós darabja Molnár Ferenc 

vígjátéka, Az üvegcipő lesz 
2019 júniusában. Molnár Fe-
renc remekműve a 20. század 
elején játszódik. Sipos Lajos 
műbútorasztalos és Szabó Irma 
cseléd minden akadályt elsöprő 
szerelmének megható történe-
te. Költészet, humor, megold-
hatatlannak tűnő akadályok, 
összeomló és felépülő kapcso-
latok szövik át a fordulatos víg-
játékot.
A Jókai Színház idén is teret ad 
a vendégelőadásoknak. Októ-
ber 12-én a budapesti Nemzeti 
Színház érkezik Medvegyev 
Fodrásznőjével, míg cserébe 
a komáromiak A félkegyelműt 
viszik el a magyar fővárosba. 
Az egri Harlekin Bábszínház 
vendégjátéka lesz a Bambi, a 
Soproni Petőfi Színház pedig A 
pokoli puncspanccsal kedves-
kedik a gyerekeknek.
A stúdióban látható lesz Bor-
bély Alexandra és Ullmann 
Mónika főszereplésével a Pi-

ra-Bella című darabja az Orlai 
Produkciós Iroda jóvoltából, 
ugyancsak ők hozzák Komá-
romba Lázár Kati Jászai Ma-
ri-estjét, a Kripli Marit, a Ró-
zsavölgyi Szalon előadásában 
pedig a Tisztelt Hazudozót! 
láthatja a nagyérdemű.
A Jókai Színház a 66. évadban 
műsoron tartja a Zsugorit, az 
Edith és Marlene című darabot, 
A félkegyelműt, a Bánk bánt, 
a Rómeó és Júliát, a Naftalint, 
a Címzett ismeretlent, illetve a 
Nyolckor a bárkánt és a Hopp-
ládát. A tervek szerint novem-
ber 16-án egy jótékonysági 
esttel emlékeznek a tavaly vá-
ratlanul elhunyt Benkő Gézára.

Az Udvard–Érsekújvár kö-
zötti szakaszon 2018. szep-
tember 3. és 7., valamint 
szeptember 10. és 12. között 
vágányzár lesz a Szlovák 
Állami Vasutak (ŽSR) kar-
bantartási munkálatai miatt, 
mert Érsekújvárban, a zsit-
vabesenyői úton, a 146,587 
kilométernél található, vasúti 
átkelőt javítják. Eltávolítják 
az átkelő rossz állapotban 
lévő aszfaltburkolatát, és új, 
Strail típusú átjáróval he-
lyettesítik azt. A munkálatok 
következtében a vonatok az 
érintett szakaszon lassab-
ban, 30, illetve 50 kilométer/
órás sebességgel közlekednek. 
Emiatt kisebb késésekkel 
kell számolni. A vasúti átke-
lőt szeptember 3-án, reggel 
7 órakor zárták le a közúti 
forgalom elől. Az útlezárás 
szeptember 13-án, reggel 8 
óráig tart. Az elkerülőutat 
közlekedési táblák jelölik.

Lassuló vonatok
és közúti elterelés

Ahogy a sajtótájékoztatón Si-
mon elmondta, a párt elsősor-
ban a déli régiókban lakókat 
szeretné megszólítani. Az in-
duló csapatban ezért megtalál-
ható valamennyi déli járás kép-
viselője (a komáromi régióért 
Bodoki Péter vállalkozó, volt 
ökölvívó lesz felelős). Simon 
kiemelte, hogy a tagok között 
rengeteg a fiatal. 
Elmondta, a Ma-
gyar Fórum olyan 
fiatalokból áll, akik 
biztosítanák a gene-
rációváltást és akik a 
párt alapításába saját 
pénzügyi forrásaikat 
is befektetik. Arról 
nem szólt, hogy még 
kiktől kaptak a pár-
talapításhoz támo-
gatást.
Az új magyar párt a 
Magyar Fórum nevet 
viseli majd, és Si-
mon szerint nem fog 
a jövőben együttmű-
ködni a Smerrel, az 
SNS-szel és Kotleba pártjával 
sem. Garancia szeretne lenni 
arra, hogy a magyar szavaza-
tok többé nem végzik a Most-
Híd által a Smer és az SNS kar-
maiban. Mint mondta, az MKP 

az utóbbi két évben semmi 
jelét sem mutatta annak, hogy 
képes lenne valamit felmutatni 
és átlépni az 5%-os parlamen-
ti küszöböt. Ezért véleménye 
szerint szükség van egy új ma-
gyar pártra.
Arra a kérdésre, hogy miért 
éppen Komáromot választotta 
a párt bemutatkozója helyszí-

néül, elmondta, hogy szerinte 
Komárom egy szimbólum a 
szlovákiai magyarság számá-
ra. Továbbá, hogy az MKP és 
a Most-Híd Komáromban na-
gyon sok szimpatizánst vesz-

tett. Az MKP alapszervezetét 
kétszer is feloszlatták és a Híd 
sem tudott igazán gyökeret ver-
ni Jókai városában. Ezért sze-
rinte a komáromiak érezhetik át 
legjobban egy új magyar képvi-
selet szükségességét a régióban.
Simon egy további kérdésre 
még elmondta, hogy ez év vé-
géig szeretnék összegyűjteni 

a regisztrációhoz szükséges 
10 ezer aláírást és az elkövet-
kező parlamenti választásokon 
szeretné magát megmérettetni 
először a párt.

Jakab István felvétele

A magyarországi Népszava szeptember 1-jén megjelent interjújában Bugár Béla, a 
Híd országos elnöke több olyan gondolatát osztotta meg az olvasókkal, amelyeket 
mindeddig csak sejtettünk, most viszont nyomtatott formában is találkoztunk velük. 
Ebből a legmegdöbbentőbb az volt, amikor a következőket mondta: „…hogy Komá-
romnak szüksége van-e stadionra, azt már kétlem, mert ott nincs foci”.
Sokáig érthetetlennek tűnt, 
hogy Andruskó Imre és párt-
társai miért gáncsoskodnak a 
komáromi képviselő-testület 
ülésein a negyvenéves stadion 
megújítása ellen. Andruskó, aki 
egyben a párt frakcióvezetője 
is, először azzal érvelt, hogy 
a stadion fenntartása túl költ-
séges, nem lesz, aki kaszálja a 
füvet! Igaz, eddig is kaszálták, 
de Andruskó úr számára talán 

örök talány marad, hogy a mű-
füvet miért nem kell  nyírni, 
s hogy lényegében ingyenes 
lesz a focipálya füvének fűtése 
a medencék hulladékvizével. 
Ezekkel a mondvacsinált indo-
kokkal hónapokkal kitolódik 
a stadion felújításának meg-
kezdése. Andruskó nem lehet 
ennyire elfogult, viszont csak 
Bugár szavaiból derült ki, hogy 
valójában az országos elnök 

utasításait teljesíti. Érdekelne 
bennünket, hogy a Híd képvi-
selőjelöltjei mennyiben értenek 
együtt Bugár szavaival, mert 
az biztos, hogy annak az 1400 
szurkolónak a voksával, aki 
szombaton vastapssal köszönte 
meg a KFC frenetikus játékát, 
a későbbiekben már nem szá-
molhatnak. Az üggyel a jövő 
héten részletesebben foglalko-
zunk.

Bugár Béla szerint Komáromban nincs labdarúgás,

nincs szükség stadionfelújításra

KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11 

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK

PENIAZE  
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

 z od 600 € do 10 000 €



2   

Újraszentelték az ekeli Szent Ágoston-templomot

Nagy csapást jelentett az ekeli római katolikus hívek számára, amikor beszakadt templomuk mennyezete. A Hippói Szent 
Ágoston tiszteletére szentelt római katolikus templom egy régebbi, román kori helyére épült 1816-ban klasszicista stílusban. A 
2001-ben tartott népszámlálási adatok szerint a község 1461 lakosából 1295 (88,6%) magyar, 152 (10,4%) pedig szlovák nem-
zetiségű volt. Ugyanekkor 827 római katolikus, 434 református és 26 evangélikus vallású lakosa volt a községnek. Múlt héten 
kedden, a templom névadó szentjének napján végre sor kerülhetett a felújított templom újraszentelésére, amelyet Orosch 
János nagyszombati érsek celebrált. 
Az épület tetőszerkezete be-

szakadt, és jelentős károk 
keletkeztek a templom belső 
terében is. A helyi lakosság 
először gyűjtést indított, hogy 
megjavítathassák az épít-
ményt, de a költségek olyan 
magasak voltak, hogy a felújí-
táshoz a magyar kormány és 
a nagyszombati érsekség ösz-

szefogására volt szükség. Az 
ekeli templom felújítása végül 
a hazai adományok mellett a 
magyar kormány – 34 millió 
forinttal támogatta amunká-

latokat – és a Nagyszombati 
Egyházmegye támogatásával 
valósult meg.
Kiss Róbert kanonok, római 
katolikus püspöki helynök üd-

vözölte a hálaadó szentmise 
főcelebránsát, Orosch János 
nagyszombati érseket, Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcso-

latokért felelős államtitkárt, 
Menyhárt Józsefet, a Magyar 
Közösség Pártjának elnökét, 
Fekete Ivett ekeli polgármes-

tert és Tanító Viktória refor-
mátus tiszteletest. Kiss Róbert 
részletesen ismertette a fel-
újítási munkálatokat, melyek 
nyomán a mennyezet mellett a 
templom belső tere, a lépcsők 
és a padok, valamint az orgo-

na sípjai is megújultak. Fekete 
Ivett mérnök, a község polgár-
mestere jelképes ajándékok-

kal, festmények átadásával is 
kifejezte köszönetét.
Soltész Miklós államtitkár a 
szentmise végén így nyilatko-

zott: – Csodálatos, felemelő 
érzés itt lenni. Bár hétköznap 
van, a templom megtelt, a 
szentmise után felcsendült a 
magyar himnusz, valamint an-

nak elődje, a Boldogasszony 
Anyánk is. Ez is mutatja, hogy 

nekünk, Kárpát-medencei ma-

gyaroknak érdemes közösen 
cselekednünk a megmaradá-

sunkért, a kereszténységért, 
a hitünkért. Jól látható, hogy 
mindezért egész Európá-

ban nehéz küzdelem folyik. 
Hála Istennek, Közép-Európa 
nemzeteinek – köztük a ma-

gyarok, a szlovákok, a len-

gyelek – összefogásával ez a 
küzdelem sikerre vezet majd. 
Úgy gondolom, ebben sokat 
segít keresztény templomaink 
helyrehozatala is. Az államtit-
kár kiemelte, hogy a magyar 
kormány kiemelten fontosnak 
tartja, hogy a keresztény ér-
tékek fennmaradjanak, meg-

erősödjenek, ezért segíti a ke-

resztény templomok és vallási 
központok megújulását a Kár-
pát-medence különböző térsé-

geiben, így a Felvidéken is. 
A szentmisén jelen volt Meny-

hárt József, az MKP elnöke is, 
akiről kevesen tudják, hogy az 
országos pártelnök korábban 
aktívan tevékenykedett a hazai 
cserkészmozgalomban. – Aki 
egyszer cserkész, mindig az 
marad. A felvidéki közösség 
nagy része katolikus, az, ami 
itt történik, a megújulás kez-

dete is. Rengeteg olyan szak-

rális katolikus emlékmű van, 
melyek mindennapi életünk 
részei – hitünket megélni alap-

vető igény és feladat. Köszön-

jük a magyar állam segítségét, 
de ehhez a sikerhez elsősorban 
az ekeliek hite kellett, és ennek 
eredményét most a templom 
újraszentelésével közösen él-
tük meg – nyilatkozta. 
Az ünnepi szentmise keretében 
Orosch János érsek újraszen-

telte a templomot, amely ezen-

túl ismét az ekeli katolikusok 
hitéletét szolgálja.

Felvételeinken a felújított ekeli templom (fent), illetve az ün-
nepi szentmise pillanatai láthatók. Foto: Orisko Norbert

Szerencsésen megúszta az ütközést
Pénteken a kora délelőtti órákban súlyos közlekedési balesethez riasztották a gyorsmentő-
szolgálatot. Egy motorkerékpáros, aki az előzetes szakvélemények szerint is alaposan túllép-
te a megengedett sebességet, személygépkocsinak ütközött Pacsérokon.
A helyszínre érkező mentősöket elrettentő kép 
fogadta: egy, szinte a felismerhetetlenségig ösz-

szetört motor és az úttesten fekvő vérző áldo-

zat. A fiatal férfi helyzetét stabilizálták, majd 
az érsekújvári kórház traumatológiai osztályára 

szállították. Itt derült ki, hogy az esés következ-

tében megütötte a veséjét, az arcát felhorzsolta 
és eltört az orra is. Csodával határos módon, 
lényegében súlyosabb sérülése nincs is és csak 
megfigyelésre tartották bent a kórházban. Or-

vosi szakvélemény szerint gyógy-

kezelése négy napon túl, de nyolc 
napon belül tart majd.
A Gutte Kft. telephelyének kame-

rái is rögzítették az esetet. Ebből 
egyértelműen kiderült, hogy egy 
személygépkocsi akart betérni 
a telepre, ám előtte elsőbbséget 
adott a vele szemben haladó au-

tónak. A motorkerékpáros későn 
vette észre az álló személyautót, s 
bár fékezett, megállni nem tudott, 
a motorkerékpárral nekihajtott az 
autónak. A motoros ezután átrepült 
a kocsi felett és az úttesten landolt. 
Szerencséjére nem zuhant rá az út 
melletti terelőkorlátra.

Életbe lépett az állatorvosi ellátásról szóló törvény

Az állatorvosi ellátásról szóló törvénymódosítást, melyet a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium terjesz-
tett elő, idén májusban fogadta el a parlament. Az állatorvosi ellátásról szóló törvénymódosítás 2018. szeptember 
1-jén lépett életbe, ami sokkal szigorúbb fellépést jelent az állatkínzással szemben. A módosítás az állatkínzások új 
kategóriarendszerét vezeti be, és meghatározza a megkínzott állat fogalmát. Ezáltal a bűnüldöző szerveknek sokkal 
könnyebb lesz kivizsgálniuk az ilyen ügyeket.

Állatkínzásnak számít példá-

ul az is, ha az állat nem kap 
elég élelmet, ha egymás ellen 
uszítják őket, vagy ha valaki 
kidobja, hogy megszabadul-
jon tőle, illetve az is, ha valaki 
fájdalmat okoz az állatnak. Az 
állatok jogainak a védelme is 
hatékonyabb lesz, az állatorvosi 
felügyelők nagyobb jogköröket 
kapnak. Állatkínzás megalapo-

zott gyanúja esetén az állator-
vosi felügyelőnek törvényszéki 

egyéni meghatalmazás nélkül is 
joga van arra, hogy belépjen az 
érintett területre, vagy lakásba.
A törvény az állatok azonosí-
tása és regisztrálása kapcsán is 
változást hoz, valamint a kóbor 
állatok begyűjtésével és az ál-
latmenhelyek túlterheltségével 
kapcsolatos problémákkal is 
foglalkozik. Szabályozza az 
állatmenhelyek létrehozásának 
feltételeit, illetve az állatok 
elhelyezését a menhelyeken.

A törvény elfogadásával Szlo-

vákia felzárkózott azokhoz a 
kulturált országokhoz, ame-

lyek az állatokat nem tárgyként 
kezelik, hanem érző lényként. 
Az állatok élőlényként külön-

leges státuszt kaptak a pol-
gárjogon belül. Az állatokra 
csak akkor vonatkoztathatják 
a vagyontárgyakra érvényes 
rendelkezéseket, ha azok nin-

csenek ellentétben az állatok 
természetével.

A módosítás értelmében minden 
kutyakölyökbe legkésőbb 12 
hetes koráig kötelező lesz csipet 
ültetni. Amennyiben új gazdája 
lesz a kutyának, az eredeti gazda 
kötelessége lesz gondoskodni 
arról, hogy az állat csipet kapjon 
korától függetlenül. 
A kutyákról és a gazdáikról 
szóló információk bekerülnek a 
központi nyilvántartásba (Cent-
rálny register spoločenských 
zvierat – CRSZ).

Selyés gólyatábor
Koppánymonostoron
Hogy mit is jelent valójában a gólyatábor kifejezés? Lénye-
gében egy több száz éves múltra visszatekintő, általában az 
egyetemi beiktatást követő, az oktatási intézmény hallgatói 
önkormányzata által szervezett esemény, amelyen a leendő di-
ákok, osztálytársak, tanárok megismerik egymást. Általában 
vetélkedőket, sportjátékokat is szerveznek.
A komáromi Selye János Egye-

tem Hallgatói Önkormányzata 
idén is megszervezi hagyomá-

nyos, Gilice névre keresztelt 
gólyatáborát a magyarországi 
Koppánymonostoron.
A Gilice négy napja alatt az el-
sőévesek meglátogatják a két 
Komárom nevezetes helyeit, 
részt vesznek az ünnepélyes 
tanévnyitón, emellett renge-

teg információt kapnak az 
egyetemről, az egyetemi élet 
legapróbb részleteiről, melye-

ket felhasználva könnyen ve-

hetik azokat az akadályokat, 
amelyek minden egyetemistát 

érintenek. Gilicében rengeteg 
élmény, új kapcsolatok és új 
információk várnak az első-

sökre. De mi az, ami konkrétan 
történik? Rengeteg csapatjá-

ték, móka és kacagás, fejtágí-
tás, szórakoztató feladatok, de 
elsősorban: egyetemista éveik 
első és egyik legnagyobb bulija 
úgy, hogy még el sem kezdő-

dött a szemeszter.
A szervezők a nagy érdeklő-

désre való tekintettel a jelent-
kezés határidejét meghosszab-

bították, így szeptember 5-én 
még van lehetőség jelentkezni 
a gólyatáborba.

Pat község emléket állított
I. világháborús hőseinek

„Hazátokhoz hű vitézek, kik hősi küzdéstekért csak 
szenvedést, halálotokban talán még fakeresztet sem kaptok. 
Tiétek legyen e megemlékezés.”

Szabó Józsefnek, Magyarország pozsonyi nagykövetsége 
megbízott ügyvezetőjének részvételével szombaton ünne-
pélyes keretek között került sor Paton az első világháborús 
hősök emlékművének felavatására. A közös sorsról, a szét-
szakított nemzet együttes fájdalmáról beszélt a követségi 
vendég, majd Szabó Olga polgármester a pati emberek hő-
siességét emelte ki.

24. Borostyán
fesztivál

A Tiszti pavilon amfiteát-
rumában 19.30-kor skót és 
ír népzenével kezdődik a 
háromnapos zenei rendez-

vénysorozat. Szombaton 17 
órától Korpás Réka népdal-
énekes, Molnár Ibolya uku-

lelés, Nagy Ildikó és Korsós 
Kinga tamburás lép fel. 19 
órától a Borostyán zenekaré 
a színpad, majd 21 órától a 
szekszárdi akusztikus Gi-
tárkvartett ad hangversenyt, 
Vasárnap a Memória Társu-

lat zenéjét 16 órától hallgat-
hatják az érdeklődők, majd 
17.30-tól a Katáng zenekar 
kedveskedik a gyerekeknek.

– Az első világháború alatt a 
falu férfilakossága közül 56-
an katonai szolgálatot teljesí-
tettek. Közülük 54 harcolt a 
fronton, s voltak olyanok, akik 
az orosz, olasz, és román fron-

tokon is harcoltak. P. Kinczer 
István és Hornyák János a 
franciáknál harcolt, Janetka 
Gyula pedig Törökországban. 

Huszonnégyen közülük al-
tisztek voltak, (2 őrmester, 7 
szakaszvezető, 7 tizedes, és 8 
őrvezető). Hősiességükért 21-
en kaptak kitüntetést, összesen 
65 érmet (2 nagyezüst, 9 kise-

züst, 1 kisezüst pánttal, 1 ket-
tős kisezüst, 1 török félhold, 
27 bronz és a többi Károly-
kereszt volt) – foglalta össze 
beszédében a polgármester. A 
nap további részében Szabó 
József megtekintette a felújí-
tott óvodát, amelyet szeptem-

ber 1-től ismét gyermekzsivaj 
tölt majd be.

„Őrizzétek meg a templomot és az iskolát!”

Az állatkínzásért ezentúl börtön is járhat
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Októberben természetvédelmi program
indul a két határ mentén

Natura park létesül
Október 20-án veszi kezdetét a határokon átívelő Natura 
park program. A Vidékfejlesztési program keretében húsz 
településen mintegy 3 500 őshonos fát és bokrot ültetnek ki. 
A program fő partnere az Alsó-csallóközi Falvak Társulása, 
az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség, 
a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség, a Szlovák Vízgaz-
dálkodási Vállalat, a Pozsonyi Regionális Természetvédelmi 
Egyesület, valamint Csallóközaranyos és Kolozsnéma, ma-
gyarországi részről Gönyű és a gönyűi horgászegyesület.

A szlovák nemzeti felkelés hőseire emlékeztek
A felkelés 74. évfordulójáról régiónkban is megemlékeztek. A 
vérbe fojtott felkelés hőseinek emlékét a Szlovák Antifasiszta 
Szövetség tagjai ápolják. Komárom és Gúta mellett Ógyallán 
is koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak.
Az ógyallai emlékműnél Bas-

ternák Ildikó polgármester 
mondott ünnepi beszédet, fel-
idézve a harcokat, amelyekkel 
a partizánok a szovjet csapa-

tok előretörését segítették elő. 
Beszédében kiemelte, hogy az 

antifasiszta harcok során a szlo-

vákok mellett több nemzet bátor 
fiai is fegyvert fogtak a németek 
ellen, ami szép példája volt az 
elkötelezettségnek és segíteni 
akarásnak. A megemlékezés ko-

szorúzással ért véget.

Napóleon és Klapka katonái is száraz lábbal keltek át a Dunán
Ráleltek a „talphíd” maradványaira
A hídfőt hét darab, egymástól 1,10-1,30 méter tengelytávolságra lévő, körülbelül 30 cen-
timéter átmérőjű osztrák lucfenyőként azonosított cölöpsor alkotja. Ezek párhuzamo-
san, három sorban érik el a hajózható vízmélységet. Mindezt padlóborítással fedték. 
Az első cölöpsort még 2015-ben fedezte fel a dél-komáromi erődrendszer Csillagváránál 
Legát István amatőr helytörténész.
Most, hogy a Duna vízszínt-
je drasztikusan csökkent, a 
második sor is láthatóvá vált, 
melyről már korábban kide-

rült, hogy a napóleoni hábo-

rúk idején készítették, de ezt 
használta fel Klapka György 
az 1849. április 26-i ütközet 
során egy talphíd megépítésé-

hez is.
– A hídfőt mólóként is elkép-

zelhetjük, melyhez kikötötték 
a dereglyéket, melyeket aztán 
pallóval kapcsoltak össze. A 
folyamatot addig ismételték, 
amíg el nem érték a túlparton 
lévő, hasonlóképpen kialakí-
tott hídfőt – magyarázta Legát 
István, aki korábban a Vízi-
rendészetnél dolgozott.

A cölöpökhöz felhasznált fá-

kat a 18. században vágták ki 
és a híd helyzete a 19. század 
eleji, 19. század közepi térké-

peken jól dokumentált. A cö-

löpök helyzete a térképészeti 
koordinátákkal megegyezik. 
Legát István számos olyan le-

letre bukkant, melyek ebből az 
időszakból származnak: 1800-
as krajcárra, szabadságharcos 
mozsártöredékekre, ólomgo-

lyókra, patkókra. A műszeres 
vizsgálat bebizonyította, hogy 
a fát 1767-ben vágták ki, tehát 
a hídfő minden valószínűség 
szerint a napóleoni háborúk 
idején készült. Szinte hihe-

tetlen, de a cölöpök koráb-

bi funkciójukat még ma is el 

tudnák látni. Nagyon valószí-
nű, hogy Klapka György ezt 
a Napóleon-korabeli hídfőt 
használta fel az 1849. április 
26-i átkeléshez készített talp-

hídhoz, amit egyetlen éjszaka 
leforgása alatt építettek meg, 
miközben az osztrák tüzérség 
folyamatos bombázásait is el 
kellett viselniük a magyar ka-

tonáknak.
A cölöpsornál számos 18. és 
19. századi leletanyag került 
elő. A cölöpsor első sorát a 
gátépítés miatt ki kellett emel-
ni a vízből. Nyomait az északi 
parton sem találjuk meg, ahol 
kotrást és kövezést egyaránt 
végeztek. A hídfőt az 1860-as 
évek végéig használták.

Az 1,9 millió euró értékű pá-

lyázat a Magyarországon már 
jól működő natúrparkok filo-

zófiáján alapszik és célja a ter-
mészeti és kulturális örökségek 
védelme, a környezetvédelmi 
oktatás, a vidékfejlesztés, az 
idegenforgalom és az üdülés 
formálása.
A kolozsnémai 56. Dal- és 
Táncünneppel párhuzamosan a 
programba bekapcsolódó szer-
vezetek kétnapos Duna menti 
fesztivált rendeztek a „Duna 
mente természet ízei” elneve-

zésű, határon átnyúló termé-

szetvédelmi és vidékfejlesztési 
pályázat részeként. A projekt-
ben érdekelt 9 partnerszervezet 
képviselői közös sajtótájékoz-

tatón ismertették a fejlesztések 
rájuk eső részét. Az Alsó-csal-
lóközi Falvak Társulásához 
tartozó 20 településen a jövő 
ősszel rovarhoteleket, madár-
etetőket, madármegfigyelőket, 

esőkerteket létesítenek, Csal-
lóközaranyoson tájházat hoz-

nak létre, Nagylélen fejlesztik 
az ökoturisztikai központot; 
Kolozsnéma kishajót vásárol, 
amely Kolozsnéma és a szem-

közti Gönyű között közlekedik 
majd. 
Szalay Rozália, Kolozsnéma 
polgármestere megjegyezte, 
bár Szlovákiában egyelőre 
nincs jogilag meghatározva a 
Natura park fogalma, ám meg-

valósítása jelentősen segíti a 
természetvédelmet. 
Katarína Béresová mérnök, 
a Szlovák Környezetvédelmi 
Ügynökséghez tartozó Tú-

zok Központ menedzsere is 
a szemléletformálást tartotta 
a pályázat egyik legfőbb ér-
tékének, valamint az egyes 
fejlesztések összekapcsolását, 
egymásra épülését, ami felkelt-
heti a térségbe látogató turisták 
érdeklődését is.

Méltó megemlékezés,
új érdekességek a zsidóság történetéből

A Zsidó Kultúra Európai Napja al-
kalmából a komáromi zsidó hitkö-

zség évente gondoskodik a színvo-

nalas kulturális rendezvényekről. 
Idén többek között Deutsch Péter, 
a budapesti Bethlen téri zsinagóga 
rabbija a zsidó nagyünnepekről, 
Hrbácsek-Noszek Magdaléna A 
zsidó nő című könyv fordításáról, 
(jobbra), Milan Richter (középen) 

szlovákiai zsidó költő a poetizmus 
jelentőségéről beszélt. Idén is sor 
került a zsidó közösségi munka 
résztvevőinek, támogatóinak ki-
tüntetésére. Ezúttal Aldorferné Pál 
Gabriella (a tatabányai múzeum 
néprajzos igazgatója, aki sokat tett 
a régió egykori zsidó közösségei 
emlékének megőrzéséért), illetve 
a nagymegyeri Gútay László (a 

Parasztolimpia Izsán
Nem igaz, hogy az iskolaév kezdetével véget értek volna a kü-
lönféle kulturális rendezvények, hiszen valójában csak a köz-
művelődéssel foglalkozók szervezői képességén múlik, hogy 
színt vigyenek egy-egy közösség életébe. Jó példa erre az izsa-
iak legújabb akciója, a parasztolimpia.
És nagy valószínűség szerint 
ismét bebizonyosodik, hogy 
a vidám, önfeledt szórakozás-

hoz nem okvetetlenül szüksé-

ges nagy nevű magyarországi 
énekesek és zenekarok hak-

nija, ugyanúgy lehet szóra-

kozni a „hazaiak” előadásán 
is. Délelőtt 11-kor kezdődik 
a program a traktorparádéval, 
illetve a gyermekprogramok-

kal. A mezőgazdászok min-

den bizonnyal szakértőként 
mondhatnak majd véleményt 
az erőgépekről. Elsősorban a 

gyerekek számára lesz érde-

kes a kakasszépségverseny, 
amely a déli harangszó előtt 
nyílik majd meg. Délután fél 
háromkor kerül sor a valódi 
„olimpiára”, amikor négytagú 
csapatok különféle ügyességi 
versenyeken mérik össze ere-

jüket. A kora este már a szó-

rakozásé lesz, este fél hétkor 
A. Lelkes Szimona és Oňová 
Gizka fellépésére kerül sor, 
majd a bulihangulatról a Fel-
vidéki Mulatós Mesterhármas 
gondoskodik.

Munkahely itt nem lesz, 
csak a munkaerőnk kell

Az elmúlt napokban ismét Észak-Komáromba látogatott 
az SK Innovation cég, Dél-Korea egyik legnagyobb vállala-
ta mely, több mint 55 éves múltra tekint vissza. A cég 2006 
óta gyárt elektromos járművekhez akkumulátorokat. Most a 
dél-komáromi ipartelepen 43 hektáron épít új műhelycsarno-
kokat. A Szöulból érkező SangHoon Song személyzeti vezető 
elmondása szerint számítanak az itteni emberekre, mert Dél-
Komárom környékén már nincs szabad munkaerő...

nagymegyeri Corvin Mátyás Művelődé-

si Központ igazgatója, aki évente szerve-

zi a város holokauszt-megemlékezését) 
vehette át a Kehila-díjakat. A kulturális 
nap csúcspontját jelentette az a hangver-
seny, amelyet az időjárás miatt nem a 
zsinagógia parkjában, hanem a Menház 
Wallenstein-termében rendeztek meg. Itt 
komáromi ősbemutatóként egy lengyel 
zeneszerző nagyzenekari művének át-
dolgozását adta elő a Komáromi Kama-

razenekar. Szólót énekelt Sárközi Xénia. 
 Kollár Zoltán felvételei
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

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

H o m o k o z ó

humor-csokor
Vetélkedőt rendeztek a világ királynéinak, 
hogy melyikük a legerősebb. Hárman ju-
tottak a döntőbe. Mindegyiknek adtak egy 
diót, hogy törje össze.
Az első királynő a foga közé vette és ösz-
szeroppantotta. Rávésték a koronájára: „A 
legerősebb fogú királyné.”
A 2. a markába fogta és reccs, máris össze-
törte. Ezt vésték a koronájára: „A legerő-
sebb kezű királyné.”
A 3. a combja közé rakta és egy pillanat 
alatt összeroppantotta. Hosszasan tana-
kodtak a bírák, hogy mit írjanak a koro-
nájára? Végül ezt a feliratot kapta: „Isten 
óvja a királyt!”
A kis hegyi falu postása fújtatva érkezik fel a 
hegytetőn álló fogadóba, és mogorván ledob-
ja a levelet a fogadós elé.
– Nesze! Hű, komám, de kutya magasan lak-
tok ti!
– Ne panaszkodj itt nekem, mert ha még egy-
szer így lököd ide a levelemet, esküszöm, 
hogy rendelek egy napilapot!

Növényvédelem
Szeptember a kertekben

 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 kör-
tefák gyümöl-
csei érettségi 
fokuk szerint 
szakaszosan 
szedhetők. 
A gyümölcsök 
raktározására 
szolgáló táro-
lót kénlapok 
elégetésével 
(1 lap/10 köb-
méter légtér) 
fertőtlenítsük 
le. A gombás fertőzések terje-
dése miatt ne kerüljön nedves 
gyümölcs a kamrába, ezért a 
szüretet csak a harmat felszá-
radása után kezdjük el. 
Minden almát egyenként, 
marokra fogva, csavaró moz-
dulattal szedjünk le a fáról. A 
rekeszekbe gyűjtött sérülés-
mentes 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 kóroko-
zók elpusztításával a jövő évi 
növényvédelmet könnyítjük 
meg. 
Készítsük elő, súroljuk ki 
trisós vízzel a leszedett alma, 

körte tárolására szolgáló ládá-
kat. A szennyes rekeszekben 
könnyen megfertőződik, és rot-
hadásnak indul utóérés közben 
a gyümölcs. A szőlő viszont 
nem utóérő, csak a szépen be-
érett 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 
a l k a l m á v a l 
sem tapasz-
taljuk a cu-
korfok újabb 
növekedését. 
A szüret előtt 
3-4 héttel be 
kell fejezni a 
kéntartalmú 
szerek hasz-

nálatát a bor kénhidrogénes 
szagának elkerülése végett. 
A szüreti előkészületekhez hoz-
zátartozik a pince kitakarítása, 
meszelése, a hordók, edények 
kimosása, kénezése. Idejében 
szerezzük be a fajélesztőt, ez-
zel biztosíthatjuk a must jó tu-
lajdonságú élesztőgombák által 
történő erjesztését. 
A tárolásra szánt fürtök közül 
válogassuk ki a sérült héjú, 
repedezett bogyókat, hogy a 
raktározás idején a kórokozók 
a sebzéseken át ne juthassanak 
be a bogyók belsejébe. 
A késői káposztaféléket szin-
tén az acetamiprid hatóanya-
gú szerrel védhetjük meg a 
bagolylepke hernyóinak és a 
levéltetvek kártétele ellen. Így 
megakadályozzuk a káposzta-

fejek, karfiolrózsák összefur-
kálását, szennyeződését és a 
későbbi rothadási folyamato-
kat. 
Vizsgáljuk át a bogyósgyü-
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 
formájában ilyenkor már ész-
revehető az üvegszárnyú ribisz-
kelepke hernyóinak kártétele. A 
vesszők belsejében most a fiatal 
lárvák rágnak. 
A hajtások felületén jól láthatók 
a lyukak, rágcsálékok, ürülék-
szemcsék. Könnyen elpusztít-
hatjuk a kártevőt, ha a fertőzött 
részeket kivágjuk, elégetjük. 
Szeptemberben még folytathat-
juk a fenyőfélék, örökzöldek ül-
tetését. Pázsitkészítésre is ked-
vező 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 általában két-
háromszorosa a hagymák nagy-
ságának. 
A kerti növények korai lomb-
hullását gombabetegség okoz-
za, ezért a díszfák, cserjék, 
rózsabokrok alól gereblyézzük 
ki és égessük el a lehullott le-
veleket. 

 Györffyné dr. Molnár Júlia

Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési tervben is szereplő) telek.

Tel.: 0907 789 807

FIGYELEM! Továbbtanulási lehetőség!
A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola értesíti 
az érdeklődőket, hogy a 2018/2019-es tanévben a következő 
szakokat indítja nappali (2 éves), illetve levelező (3 éves) ta-
gozaton:

• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén,
• iparművészeti szakon.

A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítmé-
nyi szakok a szakmunkáslevéllel rendelkezők számára. 
Továbbá meghirdetjük szakmunkáslevéllel, vagy érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 2 éves 
tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:

• vendéglátás, • szakács,
• autószerelő, • fodrász,
• cserépkályhás, • kovácsiparművész,

•        díszzománc- és ékszerkészítő.
Jelentkezni a 035/7775080-as telefonszámon (munkanapo-
kon 8 és 15 óra között), illetve a schola.privata@stonline.sk 
e-mail címen lehet.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Elég intenzíven és pör-
gősen kezdődik ez a hét, így egyre inkább keresi a lehetőséget 
a visszavonulásra és a nyugalomra. Szívesebben dolgozik a 
háttérben, szerényen, de alaposan, és még az elismerésre sem 
vágyik annyira, mint máskor. Jó érzés most egyetlen fogaske-
réknek lenni a hatalmas gépezetben.
HALAK (február 21. – március 20.) Már nem sok választja el 
az áttöréstől, ami végre elhozhatja a régóta áhított sikert. Ennek 
megfelelően tele van erővel, nem lehet feltartóztatni, ha arról 
van szó, hogy kreativitásának új utat adjon. Most adódhat né-
hány „vizsgalehetőség” az életében, amelyekben akkor állhat 
helyt, ha világos elképzelései és tervei vannak.
KOS (március 21 – április 20.) A szerelemben vigyázzon az ígé-
retes kapcsolatokkal, mert könnyen kiderülhet, hogy becsapja a 
felszín és valójában nem ad annyit a viszony, mint amire szá-
mított. Különösen a nyaralás idején szövődő érzelmi szálakat 
takarhatja most rózsaszín köd. 
BIKA (április 21. – május 20.) Nem tudja megúszni ezen a héten, 
hogy vállalja tettei következményeit és hogy túlessen nehéz beszélge-
téseken. Az is előfordulhat, hogy régi ügyek kerülnek rendezésre, vagy 
most szembesül egy régebbi tette következményeivel. Szerelmi életét 
most a nagylelkűség és az érzékenység jellemzi.

IKREK (május 21. – június 21.) Egyre inkább elege van a mun-
ka hétköznapjaiból, amit ráadásul tovább nehezít az önre nehe-
zedő nyomás és a fokozott felelősség pénzügyi kérdésekben. 
Ilyen körülmények között persze nem könnyű élvezni az életet 
és meglátni a szépségeit, pedig erre a hónap első fele kiválóan 
alkalmas lenne.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha túllő a célon, most azonnal 
határt szabnak önnek, vagy gondja akad. Ugyanakkor jó öt-
letei támadnak, tele van lendülettel és inspirációval minden 
területen. Ennek köszönhetően új perspektívák nyílnak ön 
előtt, sőt új álmai is születhetnek. Ha jól gazdálkodik, meg is 
valósíthatja őket.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ez a kihívások hete 
lesz. Életének több területén is tapasztalhatja, de leginkább a 
szerelemben, hogy merészen őszintének kell lennie. Első lépés-
ben önmagával szemben, de előbb-utóbb kedvese felé is vállal-
nia kell érzéseit. Vizsgálja meg őszintén, milyen félelmek tartják 
vissza attól, hogy egészen rábízza magát valakire!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Munkája a szokásosnál 
jobban igénybe veszi most, sőt az is előfordulhat, hogy túl so-
kat követel öntől, amit persze megszenved a magánélete. Sajnos 
ezekben a hetekben semmit nem kap ingyen, rengeteg rutinfel-
adat vár önre és súlyos döntéseket kell hoznia.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Hosszú idő után vég-
re úgy érzi, hogy szilárd a lába alatt a talaj. Józanul szemléli a 
dolgokat és nagyon reálisan ítél meg mindent. Ez még érzelme-
it tekintve is igaz, hiszen szenvedélyét, csalódottságát, vágyait 
mind-mind egyszerűen egy érzelmi reakciónak tekinti, és nem 
hagyja, hogy magukkal ragadják az indulatok.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Fogadja el, hogy 
mindenre, amivel csak találkozik az életében, szüksége van, 
minden egyes tapasztalatra, személyre, csalódásra és fájda-
lomra. Ahhoz, hogy túl tudjon lépni bármilyen negatív dol-
gon, először meg kell tapasztalnia, mit ébreszt önben egy 
ilyen helyzet.
NYILAS (november 23. – december 21.) Bár minden területen 
betartja az előírásokat és szabályokat, mégis lépten-nyomon el-
lenállásba és nehézségekbe ütközik. Sajnos számolnia kell vele, 
hogy vannak ilyen időszakok, amikor a legnagyobb igyekezet 
ellenére is csak félgőzzel tudunk haladni.
BAK (december 22. – január 20.) Teremtse meg az utat, amelyen 
járni szeretne. Ne másokat próbáljon utánozni és ne is azokat 
a kitaposott utakat kövesse, amelyeket eddig. Gondolja végig, 
milyen életet szeretne élni és alakítsa úgy a körülményeket, hogy 
semmi ne akadályozza ebben. Ha kitart az elvei mellett, minden-
ki előtt világossá válik előrelátása.

– Úgy örülök drágám, hogy végre együtt lehetünk! 
– mondja a férfi a nőnek. – Nehezen tudtál elsza-
badulni a férjedtől?
– Áá, dehogy! – válaszol a nő. – Ma éppen veled 
ment egész napos horgászatra...
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Komáromi szemészetünkre
szakképzett egészségügyi

nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

Autószerelő
végzettséggel

munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe, 
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt:

0908 944 944

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

Minőségi festést
(KN és környéke)  

kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

Kiadó Komáromban
3-szobás lakás 

(400 euró/hó).
Tel.: 0907 164 314.

Eladó Komáromban 
3-szobás lakás

a VII. lakótelepen,
43 ezer euróért.

Tel.: 0940 554 915

A leggazdagabb  
tankönyv- és  
kottakínálatot  
nálunk találja!
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MŰSORA JÁNLAT
szeptember 8-tól  14-ig

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

TV2
7.30 Mesék , 13.55 Hopp 
(amer.),  15.55 Walker,  a 
texasi  kopó (amer.),  16.55 
Heg y i dok tor (német), 
18.00 Tények , 18.55 Az 
elva rázsolt  dol lá r (ma-
g yar),  21.00 Üveg t ig r is 
2 (mag yar),  23.30 A Jó, 
a Rossz és a Csúf (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 12.25 
Autogram, 14.00 A sim-
lis és a szende (amer.), 
15.05 Doktor Mur phy 
(amer.), 16.10 101 k isku-
tya (amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
A mi k is falunk (ma-
gyar), 21.10 Másnaposok 
(amer.), 23.15 Kiképzőtá-
bor (amer.-német)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 13.00 
A jó pasi (amer.), 15.00 A 
gyanú árnyékában, 20.00 A 
lány és a farkas (amer.-ka-
nadai), 22.00 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.)

M2
11.20 Kókusz Kokó, a kis 
sárkány, 12.40 A kiscsa-
csi kalandjai, 13.10 Egy 
komisz kölyök naplója, 
13.20 A város hősei, 14.25 
Vasjankó (német), 16.40 
Micimackó, 18.15 Lilian 
hercegkisasszony, 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Jazz Akuszt ik, 0.50 A kék 
lagúna (amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fókacse -
mete (német) ,  13.05 Rex 
Rómába n (német) ,  14.0 0 
Ju l ie ,  a  leva ka rha t a t-
la n (f r a nc ia) ,  15.30 Má r 
nem olya n időke t  élü n k 
(mag ya r) ,  17.0 0 Gasz t-
roa ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 A r t hu r  2  (a mer.) , 
21.30 A z üg y nök ség 
(a mer.)

Duna World
11.10 Fér f iűség (magyar), 
14.15 Család-barát , 16.20 
Új idők új dalai , 16.50 
Hétvégi belépő, 18.50 
Térkép, 19.20 Ízőrzők, 
21.00 Híradók, 21.35 A 
Bagi Nacsa Show, 22.35 
Tóth János (magyar), 
23.40 Opera Café, 2.30 
Már nem olyan időket 
élünk (magyar)

Pozsony 1
12.40 Szlovákia, szeret-
lek!, 14.10 Marple kis-
asszony (amer.), 15.50 
Látogatók, 17.50 Úttalan 
utakon, 18.25 Építs házat , 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 22.25 
Fiúk az életemből (amer.), 
0.30 Marple kiasszony 
(amer.)

Pozsony 2
11.30 Tudományos maga-
zin,  13.15 Sportremény-
ségek, 13.35 Farmerek-
nek, 14.00 Horgászoknak, 
14.45 Folklórfesztivál, 
18.30 Esti  mese,  20.10 
Őrangyalok, 20.40 Nina 
(szlovák),  22.05 A híd 
(svéd)

Markíza tv 
6.55 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 7.50 Scoo-
by-Doo (amer.), 9.55 
Jumanji (amer.), 12.00 
Denisz, a komisz (amer.), 
14.10 Hamupipőke (amer.), 
16.10 Piszkos tánc (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Elveszve a 
Karib-tengeren (amer.), 
22.45 A megállíthatatla-
nok (amer.), 0.55 Elveszve 
a Karib-tengeren (amer.)

JOJ TV
10.30 Evelin világa, 11.10 
Csillag szület ik, 14.20 Ju-
rassic park (amer.), 16.55 
Cumlikátor (amer.), 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Csillag szület ik, 
23.00 A visszaút (amer.), 
2.55 A zöld sárkány bosz-
szúja (amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 18.00 Híradó, 18.30 
Ma este, 19.30 Híradó, 
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma 
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02 
Éjszakai program

TV2
8.35 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.40 Több, mint 
testőr (amer.), 12.50 Éj-
jel-nappal szülők (amer.), 
13.55 Stepfordi feleségek 
(amer.), 15.55 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 16.55 
Hegyi doktor (német), 
18.00 Tények, 18.55 Gru 
2 (amer.), 21.00 Nagyf iúk 
2 (amer.), 23.05 Dumb és 
Dumber ket tyó (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.55 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.30 
Az év hotele, 13.35 Házon 
kívül, 14.40 A simlis és a 
szende (amer.), 15.55 Rend-
őrakadémia 2 (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Szenzációs 
négyes, 21.45 Kéjjel-nappal 
(amer.), 0.40 Paranoia (amer.-
francia)

RTL II
11.10 A jó pasi (amer.), 
13.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.00 A lány és a 
farkas (amer.), 20.00 Ház a 
tónál (amer.), 22.00 Veszé-
lyes kölykök (amer.), 0.00 
Kegyes hazugság (amer.)

M2
12.40 A k iscsacsi kaland-
jai , 13.20 A város hősei , 
14.00 A k is sárkány ka-
landjai , 14.20 A hat haty-
tyú, 16.40 Micimackó, 
17.50 Vampir ina , 18.15 
Pokolba a hercegnővel 
(cseh), 20.15 Ki ez a lány? 
(amer.), 21.10 Angya-
l i szemek (amer.), 23.45 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 Rítusok, 14.40 
Rex Rómában (német-
olasz), 15.30 Családunk 
szégyene (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Brown 
atya (angol), 19.30 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.05 A bűn ár folyama 
(amer.), 23.55 Amer ikai 
szépség (amer.)

Duna World
9.30 Tálentum, 11.10 Áll 
a bál (magyar), 14.45 Is-
merd meg! 16.45 Öt kon-
t inens, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Emberségesnek 
lenni, 22.35 Hogy volt?, 
23.30 Kultu rál is h í radó

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
14.30 Nem zetek l igája , 
17.45 Menjü n k a  ke r t-
be!,  19.0 0 Hí r adó,  20.30 
Cole t t e  (sz lová k),  22 .30 
Agávé (sz lová k),  0.05 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
13.00 Kajak-kenu, 14.15 
Or ientációk, 14.50 Szí-
nészlegendák, 18.30 Est i 
mese, 19.30 Mása és a 
medve, 20.10 Self r idge ú r 
(angol), 20.55 Self r idge 
ú r (angol), 21.40 Paterson 
(amer.), 23.45 Éjszaka és 
köd (f rancia).

Markíza tv
7.55 Scooby-Doo (amer.), 
8.20 Denisz, a komisz 
(amer.), 10.25 Pókember 
(amer.), 13.00 Ňuchač (uk-
rán), 14.10 Batman: kez-
dődik (amer.), 16.55 Fel-
vég, alvég (szlovák), 18.15 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Va-
lahol már láttalak, 23.30 
Piszkos tánc (amer.), 1.35 
Hamupipőke (amer.)

JOJ TV
6.45 Ferdi, a hangya 
(cseh), 9.15 Egyedül va-
gyok, 11.10 Gor il la bácsi 
(amer.), 13.15 Éjszaka a 
múzeumban (amer.), 15.40 
Új ker tek, 16.45 A nyara-
ló, 17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.25 Spor t , 20.40 Köz-
pont i h í rszerezés (amer.), 
23.00 Bújócska (amer.), 
1.10 A harcos: Testvér 
testvér el len (amer.)

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A piramis, 20.55 Master-
Chef VIP, 23.00 Vejedre 
ütök (amer.), 2.00 A sándor-
gyuri 

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.30 Nyerő páros, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Nyerő páros, 
20.15 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.10 Dr. Csont (amer.), 
1.10 Másnaposok 2 (amer.)

RTL II
7.00 Tom és Jerry (amer.), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú ár-
nyékában, 14.45 Showder 
Klub, 16.20 Oltári csajok 
(magyar), 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 23.00 Mada-
gaszkár pingvinjei (amer.)

M2
11.30 Sebaj Tóbiás, 12.50 
Nils Holgersson csodála-
tos utazása a vadludakkal, 
15.00 Maja, a méhecske, 
16.30 Lexi és Lotti, 17.55 
Miles a jövőből, 19.05 
Lexi és Lotti, 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.05 
Baby Daddy (amer.), 22.40 
Akusztik, 0.45 Velvet Di-
vatház (spanyol)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.20 Hon-
foglaló, 14.10 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.10 
Alpesi őr járat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor 
(német), 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Kék-
fény, 21.25 A merénylet 
(magyar), 22.25 Kár tya-
vár (amer.), 23.30 Alpesi 
nyomozók (oszt rák)

Duna World
11.30 Falusi lakodalom 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Roma magazin, 14.20 
Család-barát, 15.50 Élet-
kor, 16.50 Öt kontinens, 
17.50 Gasztroangyal, 19.25 
Kerekek és lépések, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló, 23.25 
Kulturális híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
konyhám titka, 15.10 Teszt-
magazin, 16.25 A világ 
madártávlatból, 16.50 Egy 
lépés a mennyország, 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Effi Briest (német), 22.25 
Riporterek, 22.55 A külön-
leges ügyosztály (szlovák), 
23.55 Effi Briest (német)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpározás, 14.35 A 
park, 16.00 Út az iskolá-
ba, 16.30 Autószalon, 17.15 
Szlovák falvak enciklo-
pédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A diag-
nózis, 21.30 A3UM, 22.25 
Merénylet Párizsban (fran-
cia-olasz) 

Markíza 
11.35 Cobra 11 (német), 
13.40 A farm, 15.55 Csa-
ládi történetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.20 A farm, 
22.25 Ňuchač (ukrán), 
23.35 Cobra 11 (német)

JOJ TV
11.00 Rendőrök akció-
ban, 12.30 Topsztár, 12.50 
Castle (amer.), 14.50 Tár-
gyalóterem, 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 23.00 Mi-
niszterek (szlovák), 23.45 
Az ügynök (amer.)

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A piramis, 20.55 Mas-
terChef VIP, 23.00 NCIS 
(amer.), 0.00 NCIS: Los An-
geles (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Nyerő páros, 
20.15 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.10 Házon kívül, 1.10 
CSI: Miami helyszínelők 
(amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.20 Showder Klub, 
23.00 Madagaszkár pingvinjei 
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.50 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadludak-
kal, 14.40 Tesz-vesz város, 
15.00 Maja, a méhecske, 
16.55 Loopdidoo, 17.30 Dr. 
Plüssi, 17.55 Miles a jövőből, 
19.05 Lexi és Lotti, 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 21.05 
Baby Daddy (amer.), 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.10 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 A 
szálloda (angol), 22.20 Rejté-
lyek asszonya (amer.), 23.50 
A század gyermekének val-
lomása (francia)

Duna World
11.30 Velünk kezdődik min-
den (magyar), 13.20 Nem-
zetiségi magazinok, 14.15 
Család-barát, 16.10 Haza-
járó, 17.40 Gasztroangyal, 
18.40 Hétmérföld, 19.20 Ke-
rekek és lépések, 20.00 Be-
ugró, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.25 A konyhám titka, 
16.45 Egy lépés a mennyor-
szág, 17.45 A párbaj, 18.15 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Csendőrtörténetek 
(szlovák), 21.55 Éjjeliőr (an-
gol), 22.50 Cain kapitány, 
23.45 Csendőrtörténetek

Pozsony 2
8.00 Élő panoráma, 8.45 Ce-
lebek, 11.50 Törpék (szlovák), 
15.35 Ruszin magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklopédi-
ája, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A megszállás 
(szlovák), 20.35 Korai halál, 
21.30 Az élet örömei, 22.25 
Talkshow

Markíza tv
9.50 Apukák, 11.55 Cobra 
11 (német), 15.00 Rendőr-
ségi esetek, 16.00 Családi 
történetek, 17.00 Híradó, 
17.25 Ref lex, 17.55 Apu-
kák, 19.00 Híradó, 20.30 
Nővérkék, 21.40 A farm, 
22.40 Rendőrségi történe-
tek, 23.40 Cobra 11 (német), 
1.50 A farm

JOJ TV
11.00 Rendőrök akcióban, 
12.30 Topsztár, 12.50 Castle 
(amer.), 14.50 Tárgyalóterem, 
17.00 Hírek, 17.55 Főzd le 
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Nálunk otthon, 
22.00 Miniszterek (szlovák), 
22.40 Maffiasztorik, 23.10 Az 
ügynök (amer.)

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A piramis, 20.55 Master-
Chef VIP, 23.00 Herkules 
legendája (amer.), 1.25 Ve-
jedre ütök (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Nyerő páros, 
20.15 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.10 Szulejmán (török), 
0.40 CSI: Miami helyszíne-
lők (amer.)

 RTL II
11.50 Oltári csajok, 12.50 Se-
gítség, bajban vagyok!, 14.45 
Showder Klub, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 23.00 Mada-
gaszkár pingvinjei (amer.), 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

 M2
12.50 Nils Holgersson csodá-
latos utazása a vadludakkal, 
14.15 Gondos bocsok, 14.40 
Tesz-vesz város, 15.00 Maja, 
a méhecske, 15.50 Gyerek-
versek, 17.55 Miles a jövőből, 
18.50 Roger, az űrjárőr, 19.05 
Lexi és Lotti, 20.15 Ki ez a 
lány? (amer.), 21.05 Papás-ba-
bás (amer.), 21.25 Én vagyok 
itt, 22.40 Odaát (amer.), 23.25 
Az A38 Hajó színpadán: No 
Sugar, 0.25 Velvet Divatház 
(spanyol)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.10 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 17.05 Ridikül, 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.35 Partitúra, 
21.35 A becsület ideje (len-
gyel), 22.30 On the spot, 
23.30 Szlovákia 2.0

Duna World
11.40 A fürdőigazgató (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
műsorok, 14.20 Család-ba-
rát, 15.50 Magyar gazda, 
17.15 Szerelmes földrajz, 
17.45 Gasztroangyal, 18.45 
Hétmérföld, 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
építs házat, ültess fát!, 14.30 
A konyhám titka, 15.10 Szlo-
vák várak, 16.50 Egy lépés a 
mennyország, 17.50 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Egy ma-
rék dollárért (amer.), 22.00 
Mindenki szeme láttára (an-
gol)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.20 Kerékpá-
rozás, 14.30 A diagnózis, 
15.35 Magyar magazin, 
16.50 Kerékpározás, 19.50 
Hírek, 20.10 Vad Patagónia, 
21.05 Találmányok, 22.50 
Művészetek, 23.15 Feszti-
válok

Markíza tv
11.00 Családi tör ténetek, 
11.55 Cobra 11 (német), 
14.00 A farm, 15.00 Rend-
őrségi tör ténetek, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni, 21.40 A farm, 22.40 
Rendőrségi tör ténetek, 
23.40 Cobra 11 (német), 
1.45 A farm

JOJ TV
9.30 Az örökség, 11.00 
Rendőrök akcióban, 12.30 
Topsztár, 12.50 Castle (né-
met), 14.50 Tárgyalóterem, 
17.00 Híradó, 17.55 Főzd le 
anyámat, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.25 Sport, 20.35 
Anya vagyok (szlovák), 
22.30 Geissenék, 23.30 Az 
ügynök (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.). 14.40 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A piramis, 20.55 Mas-
terChef VIP, 23.00 NCIS 
(amer.), 1.25 NCIS: Los An-
geles (amer.), 2.30 Gotham 
(amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Nyerő pá-
ros, 20.15 Barátok közt, 
20.55 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.10 Doktor Murphy 
(amer.), 1.40 CSI: A hely-
színelők (amer.)

RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.20 A gyanú árnyé-
kában, 19.20 Showder Klub, 
23.00 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.50 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadlu-
dakkal, 13.55 Buckó, 15.00 
Vipo, a repülő kutya, 15.50 
Gyerekversek, 17.30 Dr. 
Plüssi, 17.55 Miles a jövőből, 
19.05 Lexi és Lotti, 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.05 Ki-
berMa, 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint 
egyszerűen, 13.10 Honfog-
laló, 13.55 A múlt árnyéká-
ban (szlovák), 14.50 Alpesi 
őrjárat (olasz), 16.00 A he-
gyi doktor (német), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Fábry, 
21.45 Tóth János (magyar), 
22.20 Furcsa pár (amer.), 
0.10 Könnyű testi sér tés 
(magyar) 

Duna World
11.20 Jó estét nyár, jó estét 
szerelem (magyar), 13.00 
Híradó, 14.15 Család-ba-
rát, 15.50 Kék bolygó, 
16.10 Opera Café, 17.10 
Szerelmes földrajz, 17.45 
Gasztroangyal, 18.40 Hét-
mérföld, 19.20 Kerekek és 
lépések, 20.00 Nem csak a 
20 éveseké a világ, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 A 
konyhám titka, 16.25 A vi-
lágörökség, 16.40 Egy lé-
pés a mennyország, 17.50 
Párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Viktória királynő (angol), 
22.00 Franciacsók (amer.), 
23.50 Viktória királynő 
(angol)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.45 Vad Pa-
tagónia, 14.40 Művészetek, 
15.35 Roma magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklo-
pédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 22.25 Törté-
nelem, 23.30 Rendőrség

Markíza tv
11.55 Cobra 11 (német), 14.00 
A farm, 15.00 Rendőrségi 
történetek, 15.55 Családi tör-
ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
23.40 Nővérkék (szlovák)

JOJ TV
11.00 Rendőrök akcióban , 
12.30 Topsztár,  12.55 
Castle (amer.) ,  14.50 Tár-
g yalóte rem, 17.55 Főzd le 
anyámat!,  19.00 K r imi , 
19.30 Hí radó, 20.35 In-
kog n itó,  23.00 Az ügynök 
(amer.) ,  0.45 Rendőrök 
akcióban

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A piramis, 20.55 Master-
Chef VIP, 23.00 Zárt világ 
(amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 
15.45 Story extra, 16.20 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00 
Nyerő páros, 20.15 Bará-
tok közt, 20.55 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.10 Lángelmék 
(amer.), 1.30 Drakula bosz-
szúja (amer.)

 RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
18.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 23.00 
Madagaszkár pingvinjei 
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.50 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadludak-
kal, 13.15 Digby, a tinisár-
kány, 14.15 Gondos bocsok, 
15.00 Vipo, a repülő kutya, 
16.00 Gyerekversek, 17.55 
Miles a jövőből, 20.05 Hol-
nap tali (magyar), 21.05 
Papás-babás (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.35 Odaát 
(amer.), 0.20 Velvet Divat-
ház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.15 Honfoglaló, 
14.05 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.05 Alpesi őr-
járat (olasz), 16.05 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Ébredések (amer.), 22.30 A 
nap vége (svéd)

Duna World
11.15 Jó estét nyár, jó estét 
szerelem (magyar), 13.55 
Öt kontinens, 14.25 Kincs-
kereső, 17.10 Szerelmes 
földrajz. 17.45 Gasztro-
angyal, 18.40 Hétmérföld, 
19.20 Kerekek és lépések, 
20.00 Önök kérték, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 A 
konyhám titka, 16.20 A vi-
lág madártávlatból, 16.45 
Egy lépés a mennyország, 
19.00 Híradó, 20.30 Szlo-
vákia, szeretlek!, 21.55 Út-
talan utakon, 22.30 Zsaroló 
zsaruk (francia)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
A rendelő, 17.15 Szlovák 
falvak enciklopédiája, 
17.45 Jégkorong, 19.50 Hír-
adó, 20.35 A család, 21.05 
Vége a hosszú szünidő-
nek, 22.15 Volt egy álmom 
(olasz)

Markíza tv
12.00 Cobra 11 (német), 
14.00 A farm, 15.00 Rend-
őrségi tör ténetek, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 A 
farm, 22.40 Tökéletes ka-
tona (amer.)

JOJ TV
11.00 Rendőrök akcióban, 
12.50 Topsztár, 13.50 
Szünidő, 14.55 Tárgyaló-
terem, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 K r imi, 19.30 
Híradó, 20.35 Minden, 
amit szeretek , 23.10 A 
halálos fegyver 3 (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 8-án Egyed, Egon
szeptember 9-én István
szeptember 10-én Hilda
szeptember 11-én Rozália
szeptember 12-én Viktor, Lőrinc
szeptember  13-án Zakariás
szeptember  14-én  Regina, Ivor
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Gesztenyés kocka

Elkészítése:
1. Melegítsük elő a sütőt 90 fokra légkeveréssel.
2. A húst minden oldaláról pirítsuk körbe zsiradékon, hogy kér-
get kapjon, majd fektessük egy nem túl nagy tepsibe.
3. Hintsük meg sóval, borssal, fokhagymaporral.
4. Keverjük el a balzsamecetet a Worchester-szósszal és öntsük 
a húsra.
5. Csurgassunk rá a mézet, öntsünk alá a sört.
6. Jól zárjuk le alufóliával és 4-5 órára tegyük a sütőbe.
Végig alacsony hőmérsékleten, 90 fokon sütjük.
Akkor van kész, amikor a sertéshús lágyan omlik és könnyen 
szeletelhető. Olyan zaftossá és ízletessé válik így a hús, amit ha-
gyományos módon, magas sütési hőmérséklet mellett soha nem 
tudnánk elérni!

Hozzávalók:
1 kg sertéskaraj
1 ek Worchester-szósz
1 dl sör
70 ml balzsamecet
1 ek méz
½ tk fokhagymapor
½ tk durvára őrölt
rózsabors
só

A legomlósabb karaj

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

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. szám alatt, vagy telefonon: 
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

MEGEMLÉKEZÉSEK

Öt évvel ezelőtt vettünk
végső búcsút

a szeretett édesapától, nagyapától
és dédapától,
Ág Tibor

szlovákiai magyar népzenekutatótól, 
karnagytól, zenepedagógustól

és művelődésszervezőtől.
Akik ismerték és tisztelték,

szenteljenek emlékének velünk 
együtt egy néma pillanatot.

Emlékét őrző családja

Örök álmodat őrizze béke és nyugalom,
Szívünkben örökké élni fogsz,
mert szeretünk és hiányzol nagyon.

Szeptember 5-én fájdalommal
emlékezünk halálának

tizenkilencedik évfordulóján
özv. Varga Erzsébetre

(született Szépe)
Gútán.

Szerető családja és az egész rokonság

Egy évvel ezelőtt  
örökre eltávozott körünkből 
a szeretett feleség, édesanya, 

 anyós és nagymama, 
Fekete Gabriella 

(született Csontos)
Gútán.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.

Emlékét őrző családja

Ezekben a napokban emlékeztünk
arra a szomorú napra, amikor örökre  

búcsút kellett vennünk
a szeretett férjtől, édesapától,

apóstól és nagyapától,
id. Brinzik Lászlótól
(Komárom-Gadóc).

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.

Örökké gyászoló családja

Komáromban született: a marcelházai Fi-
lipčík Emma, a komáromi Paál Olivér Pé-
ter és Kacz Jázmin, a bálványi Rafaelová 
Sofia, az ógyallai Lakatos Viktor és Prítomský 
Ladislav, a dunamocsi Danázs Dániel, az udvardi 
Baranyai Viktor, az érsekújvári Dikácz Izabel, a 
csicsói Nagy Zsombor, a tanyi Garai Fábián és 
Flórián, a lakszakállasi Dorozlai Marcell és az 
ebedi Fodor Zalán.

Hozzávalók:
500 g gesztenyemassza
125 g margarin
25-30 dkg darált keksz
A krémhez:
8-9 dl tej
6 ek kristálycukor
25 dkg porcukor
25 dkg margarin
300 g babapiskóta
120 g vaníliapuding

A tetejére:
0,5 l cukrász-tejszínhab

* Vennék Komárom zöldöve-
zetében családi házat, kis kerttel. 
Tel.: 0908 768 128
* Tökmag eladó nagyobb mennyi-
ségben. Tel.: 0917 493 352.

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák
* szúnyoghálók * 
* markízák, stb.
kedvező áron!

SHEISIN KARATE

Elkészítése:
A gesztenyemasszát és a darált 
kekszet összegyúrjuk a mar-
garinnal (ízlés szerint rummal 
ízesíthetjük).
Kisodorjuk és egy nagy tepsit 
kibélelünk vele (én kézzel iga-
zítom a tepsibe).
A cukrot a pudinggal krémmé 
főzzük. 25 dkg margarint ha-
bosra keverünk a cukorral. Ha 
kihűlt a puding, összekeverjük 
a két krémet.
A krém felét a gesztenyés 
masszára tesszük, utána ba-

bapiskóta (amit tej és rum 
keverékébe áztatunk), majd 
a maradék krém következik.
Tetejére a felvert tejszínhab 
kerül amelyet megszórunk 
csokidarával.
Azonnal fogyasztható, de 
jobb ha egy éjszakára a hűtő-
be tesszük.

Pedikúra
Pedikűr
Tel.:
0908 761 373.

Gútára sebészeti,
vagy általános nővért

keresünk!
Tel.: 0907 163 386

Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy 
erkélyes, első emeleti, felújí-
tandó, csendes lakás a belváros 
szívében. A lakáshoz az épület 
alagsorában tartozik saját ga-
rázs és két nagyméretű kamra. 
Ára: 115 ezer euró. A híváso-
kat az esti órákban várjuk:

 003630 363 3119

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov

Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570 * 

0948 622 051
0905 450 570

Augusztus 24-én vette kezdetét a Szlovák Shinkyokushin Ka-
rate Szervezet XII. nemzetközi nyári edzőtábora, mely a Se-
ishin Karatklub szervezésében valósult meg. A táborszervező 
Markovics János 4. danos mester irányítása alatt közel 40 fő 
vett részt a dan-fokozat emelését is elősegítő programban.
Nem először hívja össze a 
sheisin karateedző, a klub és a 
szervezet vezetője az edzőtá-
bort, ahol Fris Ferenc (4. dan; 
ő vezette a legtöbb edzést), 
Bodó Zolán (4. dan) és Hupi-
an Krisztina (2. dan; a Seishin 
Karateklubból) is segítő kezet 
nyújtott a felkészítések-
ben. Hupian Krisztináról 
azt is el kell árulni, hogy 
épp a táborban vehette át 
a Japánból küldött sze-
mélyi övét. 
Az edzésen az alábbi 
képzések zajlottak: lég-
zéstechnika, helyes test-
tartás, testrendszer, és a 
testtudat, irányváltások, 
küzdelmi mozgás és küzdelem.
A táborban bontott csoportok-
ban, tudásszintnek megfele-
lően napi három edzést tartot-
tak, de a programban szerepelt 
közös dobolással egybekötött 
meditáció és éneklés, a hatodik 
érzék fejlesztése, életmódprog-
ram (beszélgetés Fris Ferenc 
mesterrel), íjászkodás, kardbe-
mutató, ostorhasználat, s mind-
ezt a Sayonara-parti zárta.

A táborban övvizsgára is sor 
került, ahol először a technikai 
részt kellett teljesíteni, majd 
következhettek a kemény küz-
delmek. Több karatékának is 
beérett több éves munkája. 
Kurcsík Márk, Pulay Attila, 
Jakab Adrienn (Csallóközara-

nyos) és Szilágyi Virág 
(Ekel) egyaránt sikeres 
vizsgát tett második 
sárga övre, ami már a 
zöld öv kapuja. Csere-
pes Zoltán (Nemesócsa) 
barna övre tett sikeres 
vizsgát, a mintegy tíz-
éves munkája gyümöl-
cseként. Összesen 14 
főnek sikerült feljebb 

lépnie. 
Jövőre ugyanitt találkoznak, de 
addig még rengeteg edzőtábor 
és verseny vár rájuk.
Szeptember 8-án a 6 órás küz-
dő maratonon vesznek részt, 
majd kisebb versenyek is vár-
nak rájuk. Végül pedig az év 
legnagyobb versenye, az Euró-
pa-bajnokság következik, mely 
Budapesten kerül megrende-
zésre november végén.

Komáromban: a komáromi Árgyusi Áron és Var-
ga Beáta, a hetényi Bakulár Adrián és a marcelhá-
zai Moravčíková Annamária
Gútán: a gútai Szalai Árpád és Kondé Dóra, Deči 
Róbert és Vu Vanová Martina.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünk-
ből: a komáromi Egri Ferenc (78 éves), Májov-
ský Ladislav (71 éves), Holderich Karol (87 éves), 
Hanó Zsófia (87 éves) és Páleník Klára (96 éves), a 
gútai Fülöp Ferenc (56 éves), Ollé László (74 éves), 
a csallóközaranyosi Mészáros Ilona (72 éves), az 
ekeli Susik Gizella (85 éves), a szentpéteri Pálin-
káš Štefan (75 éves), a szilasi Hír László (79 éves), 
valamint a hetényi Lévai Elek (77 éves). 

Emléküket megőrizzük!
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Gyorsasági 
motorkerékpár

LABDARÚGÁS
II. liga * 7. forduló * A KFC legyőzte a tabella éllovasát

Komárom – Szakolca 3:1 (1:0)

IV. liga * 5. forduló
Újlót – Gúta 0:2 (0:0) Az 

első sípszótól érezni lehetett a 
gútaiak pályafölényét, amit az 
első játékrészben három gól-
helyzet is igazolt. Az újlótiak 
is igyekeztek lépést tartani, 
erősítették védelmüket, így 
csatársoruk nem veszélyez-

tette a gútai kaput. A második 
játékrész 8. percében Keszeli 
átadásából Renczés gólja tet-
te izgalmasabbá a mérkőzést, 
majd a találkozó 64. percében 
Kókai gólja végképp eldöntöt-

te a találkozó sorsát * Hodos 
– Ímely 0:0 Hatalmas sikert 
könyvelhetnek el az ímelyiek, 
hiszen a bajnokság éllovasai-
ként tétmérkőzést játszottak és 
idegen pályáról hoztak haza 
értékes pontot. Jól taktikáztak, 
idejében leállították a gyakran 
erőtlen hazai támadásokat, bár 
az is igaz, hogy a vendégcsa-

tárok nem sokszor jutottak a 
hodosi tizenhatos környékére 
* Negyed – Marcelháza 1:3 
(0:1) A bajnokság 3. és 4. he-

lyén álló csapatok párharcában 
folyamatosan érezhető volt, 
hogy a marcelháziak lelkese-

dése nagyobb, mint a hazaiaké. 
A 8. percben Kajtár gólja után 
felgyorsult a játék, de csak 
a második félidőben sikerült 
újabb gólokkal gazdagítani a 
találkozót. Ennek nem örül-
tek a negyediek, mert a talál-
kozó 76. percében Gumbér, a 
80. percben Németh növelte a 
vendégek előnyét. A negyedi 
becsületgól a 84. percben szü-

letett * Szentpéter – Alsószeli 
1:1 (0:1) Egy kis szerencsé-

vel Péteren maradhatott volna 
néhány pont, mert becsület-
tel küzdöttek a fiúk, akiknek 
az sem vette el a játékkedvét, 
hogy az 4. percben már a ven-

dégek szereztek előnyt. Az 
egyenlítő gól a 67. percben 
Lakatos révén született * A 
bajnoki táblázatban 2. Ímely 
13 ponttal, 3. Marcelháza 12 
ponttal, 8. Gúta 9 ponttal,  
12. Szentpéter 4 ponttal.

V. liga * 5. forduló
Ógyalla – Perbete 3:1 (2:0) 
Túlságosan megilletődtek a 
perbeteiek a vendéglátóktól, 
az első félidő folyamán ko-

molyabb megnyilvánulásuk 
nem is volt. A gyallaiak közül 
Szántó volt az, aki úgy gon-

dolta, hogy ezen a hétvégén 
egy mesterhármast hajt végre. 
A 10. percben meg is nyitotta 
gólsorozatát, majd a 39. perc-

ben belőtte a gyallaiak máso-

dik gólját. A második félidő-

ben Szántó – betartva igéretét 
– a 12. percben be is fejezhette 

* Hetény – Nagykeszi 1:1 
(0:1) Nem kis meglepetésre a 
a találkozó 21. percében Tur-
za egy gyors ellentámadásból 
védhetetlen gólt lőtt a hazai 
kapuba. A második félidőben 
az utolsó percig várni kellett 
az egyenlítő gólra, ami Nagy 
révén büntetőből született * 
Nagykér – Ekel 5:2 (3:2) Az 

első játékrészben egy pergő 
iramú mérkőzést nézhetett a 
szurkolótábor, nem kis meg-

lepetésre a 8. percben Varga 
az ekelieknek okozott örömöt. 

Erre a 20. percben a hazai Še-

bík válaszolt, és a 27. percben 
Filko góljával kiegyenlítettek 
a vendégek. Az első félidő 
végéig, a 35. percben, később 
büntetőből Bátora visszavette 
a hazaiak vezetését, A máso-

dik játékrészben a pályát a 
nagykériek uralták és továb-

bi két gólt rúgtak * Gyarak 
– Naszvad 2:1 (0:0) Az első 
félidőben mindkét csapat egy-

más erőnlétét vizsgálgatta és 
folyamatosan támadták az el-
lenfél kapuját. Mindkét csapat 

számára adódtak lehetőségek, 
de a helyzeteket egyikük sem 
tudta kihasználni. A második 
játékrészben, az 57. percben, 
illetve a 67. percben a hazai 
csapat kihasználta a naszva-

di védelem hibáit és átvette a 
vezetést. Erre a 69. percben 
Molnár gólja adott szerény vá-

laszt * A bajnoki táblázatban 

3. Ógyalla (13 pont), 6. Ekel 
(9 pont), 7. Hetény (7 pont), 
8. Naszvad (6 pont), 9. Nagy-
keszi (6 pont), 15. Perbete (1 
pont).

VI. liga * 5. forduló
Csallóközaranyos – Újgyalla 1:0 (1:0) 
Nem kis meglepetésre a vendégek voltak 
a kezdeményezőbbek, az aranyosiak csak 
lassan vették fel a játék ütemét. Két perc-

cel az első félidő vége előtt Lelkes lőtt egy 
szép gólt, de a következő 45 perc az aranyo-

siak részéről a védekezésről szólt * Szilos 
– Bajcs 3:2 (1:1) A találkozó 25. percében 
Gere megszerezte a hazaiak első gólját és 
csak a 41. percben válaszoltak rá a bajcsi-
ak Nagy góljával. A második félidőben, 
a találkozó 56. percében Géč vezetéshez 
juttatta a szilosiakat, viszont a 75. percben 
ismét Nagy volt az, aki ezúttal egyenlített. 
A hosszabbítás 3. percében Babiš gólja 
egyben a hazaiak győzelmét jelentette * 
Pat – Búcs 3:3 (1:0) Židek a találkozó har-
madik percében góllal örvendeztette meg a 
hazai szurkolókat. A találkozó 60., majd 65. 
percében Benkó egyenlített, majd 11-esből 
átvette a vezetést is. A patiak Szakálnak kö-

szönhetően (a 68. és 767. perc) 
ismét fölénybe kerültek, ám a 
83. percben Csicsó gondosko-

dott a döntetlenről * Dunamocs 
– Keszegfalva 6:1 (3:1) Az első 
pillanattól a hazai csapat irányí-
totta a találkozót, bár Varró 4. 
percben, illetve Pálik 7. percben 
lőtt góljára a 11. percben Szüllő 
még válaszolni tudott. Ezután 
viszont sorozatban születtek a 

dunamocsi gólok: Varró (59. perc), Kovács 
(55. és 86. perc) * Dunaradvány/Marcel-
háza B – Nemesócsa 2:0 (2:0) A találkozó 
12. percében Varga, majd három perccel 
később Kuchta gólja végképp eldöntötte a 
játék végkimenetelét is. Úgy tűnt, az ócsa-

iak ezúttal otthon felejtették csatáraikat... * 
Izsa – Bátorkeszi 2:3 (1:1) Nem kis meg-

lepetésre a vendégek sokkal kezdeménye-

zőbbek voltak a hazaiaknál, a 17. percben 
Jozefík vezetéshez is juttatta őket. A 28. 
percben Šušík egyenlített, viszont a találko-

zó 54. percében Oláh visszavette a vezetést, 
majd a 70. percben Jozefík növelte előnyü-

ket. Erre enyhe gyógyírt Konc 83. percben 
belőtt gólja jelentett * Csicsó – Vágfüzes/
Kava 2:2 (0:0) Mindkét csapat az első 45 
percben látványos, támadó szellemben ját-
szott, de egyikük sem tudott gólt szerezni. 
Változatos, szép játékot hozott a második 
félidő is, a 65. percben Mišák gólja a haza-

iaknak okozott örömöt, viszont a 70. perc-

ben Szemenyei egyenlített. A 83. percben 
ismét Mišák juttatta vezetéshez a csapatát, 
viszont a 86. percben ellentámadásból Če-

rešník gólja egyben az egyenlítést jelentette 
* Örsújfalu – Ifjúságfalva 1:3 (0:1) A baj-
nokság újonca alaposan meglepte a örsúj-
falusiakat, hiszen a találkozó 44. percében 
Bombicz vezetéshez juttatta a vendégeket. 
A második félidőben Izusák szólózott, a z 
56. és 60. percben tovább növelte a vendé-

gek előnyét. A hazaiak becsületgólja a 71. 
percben Molnárnak köszönhető* A bajnoki 
táblázatban: 1. Dunaradvány (15 p), 2. 
Csallóközaranyos (13 p), 3. Izsa (12 p), 
4. Újgyalla (10 p), 5. Szilos (9 p), 6. Duna-
mocs (8 p), 7. Nemesócsa (7 p), 8. Bátor-
keszi (7 p), 9. Búcs (6 p), 10. Ifjúságfalva 
(6 p), 11. Bajcs (5 p), 12. Vágfüzes/Kava 
(4 p), 13. Pat (4 p), 14. Keszegfalva (3 p), 
15. Csicsó (2 p), 15. Örsújfalu (1 p).

B I L I Á R D

Győzni jöttek a bajnoki táblázat első helyén álló szakolcaiak, hiszen sze-
rették volna megszakítani a KFC diadalmenetét. Nem így történt, ráadásul 
nem hitték volna, hogy kétgólos különbséggel a tarsolyukban, vesztesként 
kell Komáromból távozniuk.
A mérkőzést nagy érdeklődés követte, 
ennek ékes bizonyítéka a tény, hogy első 
ízben közvetítettek élő egyenes adásban 
labdarúgó-mérkőzést Komárom városá-

ból. Igaz, az élelmes operatőrök többször 
is megmutatták az omladozó épületeleme-

ket...
A mérkőzés a két csapat helyezésének 
megfelelő intenzitással kezdődött, bár a 
kapuk az elején ritkán forogtak veszély-

ben, viszont a mezőnyben parázs csata 
folyt. A játékvezető is felkorbácsolta a 
kedélyeket mind a pályán, mind a lelá-

tón, amikor egy tiszta gólnak látszó fejest 
a partjelző beintésére les címén annulált. 
Szerencsére nemsokára jött a nemes bosz-

szú és Goran csodálatos emelése után 
Samir kapufáról kivágódó lövését a 43. 

percben Domonkos vágta védhe-

tetlenül a hálóba,1:0.
A második félidőben az első ligás 
játékvezető folytatta a kedélybor-
zolást egy – a mieink ellen túlontúl 
szigorúan megítélt – büntetővel, 
amit a vendégek értékesítettek. Ez 
viszont már az ő lelkiismeretének is 
sok volt, gyorsan ítélt egyet a mi ja-

vunkra is. Goran a kapust „elküldte” 
balra, s a jobb felső sarokba vágta a 
labdát. A gól után a szakolcaiak már 
csak a keménységben tündököltek, 
azonban ez sem tudta megakadá-

lyozni a KFC-t, hogy Andris révén 
a harmadik góllal bebiztosítsuk a 
győzelmet és megfosszuk az ellenfelünket a 
vezető helytől.

A 8. fordulóban Poprádon lép pályára
a komáromi csapat

Karol Scholtz felvétele

A komáromi önkormányzat nagy valószínűség szerint rábólint 
arra, hogy a vasútállomás alatti területen megépülhessen egy 
nemzetközi előírásoknak is megfelelő biliárdszalon. Szükség van 
rá, hiszen Köles Balázs személyében európai színvonalú verseny-
zője van a városnak.
Legutóbb a Pozsonyban meg-

rendezett kétnapos nemzet-
közi versenyen állt asztalhoz. 
Balázs egyedüli szlovákiai 
versenyzőként előbb bejutott a 
legjobb nyolc közé, ahol 7:4-re 
kikapott attól a versenyzőtől, 

aki végül a dobogó legfelső fo-

kára állhatott. 
Az új sportlétesítményben tíz 
asztalnál folyhat egyszerre a 
verseny és a mestersport iránt 
érdeklődők lelátókról követhe-

tik majd az eseményeket.

BKG Szigetszentmiklós – 
MBK Rieker COM-therm Komárom

86:109 (47:51)
Az első játékrészben még élvezték a hazai pálya előnyeit a sziget-
szentmiklósiak, ám a második félidőben nemcsak felzárkóztak, 
hanem fantasztikus irammal át is vették a vezetést a komáromiak. 
Az utolsó percekben szinte feladta addigi küzdelmét a hazai csa-

pat és a komáromiak ünnepelhettek. Komárom legjobbjai: Delič 
19, Goodman 18, O'Reilly 14, Hlivák 13, Hunter 5 (Jankovič 13, 
Miloševič 11, Marchyn 8, Smik 6, Stojanov 2, Kürthy).

MBK Rieker COM-therm Komárom –
Alba Fehérvár

77:79 (25:15, 24:29, 13:14, 15:21)
Az első negyedben még tízpontos vezetést harcoltak ki a komáro-

miak, ám a második negyedben már fokozatosan feljöttek a ma-

gyarországi élvonalhoz tartozó fehérváriak is. A félidő után mind-

két fél „erősített”, viszont újabb 
egy ponttal nyertek a vendégek. Az 
utolsó negyedben a vendégek nem 
csak kiegyenlítettek, hanem két 
pontot „rá is vertek” a hazaiakra.
Komárom legjobbjai: O´Reilly (28 
pont, 3 felugrás, 2 gólpassz), Good-

man (16 pont, 6 gólpassz), Delič 
(12 pont, 5 felugrás, 1 gólpassz), 
Hunter (6 pont, 10 felugrás, 2 gól-
passz), Miloševič (5 pont, 5 gól-
passz), Hlivák (3 pont, 5 felugrás, 
1 gólpassz), Jankovič (3 pont, 2 fel-
ugrás, 1 gólpassz), Smik (2 pont, 2 
felugrás), Bolek (2 pont), Marchyn 
(1 gólpassz).

Szeptember 9-én az MBK Rieker COM-therm Komárom 
csapata előkészítő mérkőzést játszik

a Falco KC Szombathely kosárlabdázóival.

Boros Dominika – Beke Réka, Nagy Laura, 
Balázsová Aranka, Kurczová Mária – Győri 
Bianka, Tóközi Tímea, Csicsó Andrea – Né-

meth Vivien, Mezei Virág – Pauer Tünde (Cse-

rék: Kurczová Anna, Nagyová Chiara, Szabo 
Rebeka, Tamáš Henrietta, Angyal Enikő, Czi-
bor Kinga, Pajor Karmen) felállításban nézett 
farkasszemet a bajnokesélyes vendégekkel a 

komáromi lánycsapat. Egyértelmű volt a hi-
degkutiak fölénye, hiszen az idénykezdésig két 
csapat legjobbjait olvasztották össze, ráadásul 
néhány „nagyágyút” is átvettek a Slovantól. 
Mindezek ellenére a komáromi lányok lelkesen 
harcoltak és nem szégyen kikapni a jobbaktól. 
Plautner Tünde gólja pedig ezúttal is védhetet-
lennek bizonyult.

Női II. liga * 2. forduló
KFC Komárom – Pozsonyhidegkút 1:4 (1:3)

Szeptember 1-jén, egyfajta 
idényzáróként a kamocsai Oázis 
melletti motorpályán került sor 
az SMF gyorsulási versenyére. 
Az OPEN-M4-es kategóriában 
ismét nyeregbe szállt Szabó 
István (Coco), aki ezúttal sem 
tagadta meg önmagát és 6,36 
sec/200 m idővel a dobogó leg-

felső fokára állhatott.


