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Információink szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) 
bűnmegelőző egységének nyomozója múlt hétfő óta egy dokumen-
tumban kezeli a két gyilkosságot. Az ügyben Marian Kočner, Ale-
na Zsuzsová, Andruskó Zoltán, Szabó Tamáš és Marček Miroslav 
szerepel gyanúsítottként. A rendőrség szerint utóbbi kettő hajtotta végre köz-
vetlenül a gyilkosságot Molnár Péter, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ellen.

A gyanú szerint Szabó és 
Marček már 2016-ban tervez-
te, hogy megtámadja barátju-
kat, munkaadójukat, Molnár 
Pétert. Tehetős vállalkozó-
ként ismerték a férfit, ezért 
úgy gondolták, hogy nem 
kevés pénzösszeghez juthat-
nak, ha a támadást az áldo-
zat házában hajtják végre. A 
nyomozati anyagból kiderül, 
hogy Marček és Szabó több-
ször is tüzetesen szemügyre 
vette Molnár házát, így jöttek 
rá, hogy az épület komoly 
biztonsági rendszerrel ren-
delkezik. A támadást éppen 
ezért akkorra tervezték, ami-
kor a vállalkozó is otthon tar-
tózkodik.
2016. december 15-én 
Marček észrevette az ott-
honához közeledő Molnárt, 
meglátta a lehetőséget a terv 
végrehajtására, ezért azonnal 
felhívta Szabót, és elmondta 
neki, hogy elérkezett az idő. 
A két férfi rövid időn belül ta-

Azon a hajnalon a bérgyilkos-páros
nem kegyelmezett a barátjuknak

lálkozott. Közvetlenül a nyo-
mozást követően a rendőrség 
kiderítette, hogy az elkövetők 
a szomszédos elhagyatott ház 
területéről jutottak át Molnár 
telkére. A két férfi bement 
az elhagyatott épületbe, ahol 
átöltöztek és álarcot húztak, 
majd átmásztak a vállalkozó-
hoz. Amikor az 
ablakon keresz-
tül meglátták, 
hogy Molnár 
otthon van, a 
bejárati ajtóhoz 
léptek.
Marček a pisz-
toly markola-
tával betörte 
az ajtó ablakát, 
majd a résen 
benyúlva ki-
nyitotta a zárat. 
Molnár azonnal 
felfigyelt a zajra, amikor ment 
megnézni, hogy mi történt, a 
maszkos férfiak már a házban 
voltak. Rákiáltottak Molnár-
ra, hogy feküdjön a földre, de 
ő rémülten a hálószoba felé 
kezdett szaladni.
Amikor Szabóék utolérték őt, 
a rendőrség szerint Molnár 
már a földön feküdt. Marček 
a vállalkozó fejéhez szegezte 
hangtompítós pisztolyát és 
megkérdezte tőle, hogy van-e 
más is a házban. Amikor Mol-
nár azt mondta, hogy egyedül 
van, Marček két lövéssel 

végzett vele. Felszedték a 
földről a töltényhüvelyeket, 
majd átkutatták a házat, de 
sem pénzt, sem ékszereket 
nem találtak. Végül az áldo-
zat pénztárcájával is beérték. 
Visszamentek az elhagyatott 
házba, ahol visszaöltöztek, 
majd távoztak. A fegyvert és 

a töltényeket is a 
Kis-Dunába dob-
ták, ruháikat pedig 
elégették.
A rendőrség 2016 
óta vizsgálja Mol-
nár Péter meggyil-
kolását anélkül, 
hogy azonosították 
volna az elköve-
tőket. 2018 feb-
ruárjában, amikor 
megölték Ján Ku-
ciakot és Martina 
Kušnírovát, még 

semmi sem mutatott arra, hogy 
a két gyilkosságot ugyanazok 
a személyek követhették el. 
Szeptemberben viszont, min-
den megváltozott, amikor a 
gyanúsítottakat őrizetbe vet-
ték.
Marček azóta beismerte, hogy 
ő követte el mindkét gyilkos-
ságot, még azt is megmutatta a 
rendőröknek, hogy hol szaba-
dult meg a fegyvertől. Annak 
a fegyvernek, amellyel Ján Ku-
ciakot és Martina Kušnírovát 
megölték, még csak néhány 
darabját találták meg.

Kormányváltást akarunk!
A közelmúltban véget értek az MKP és a Most-Híd közötti 
tárgyalások. A Most-Híd országos tanácsa kimondta, hogy 
nem akar koalíciót kötni az MKP-val. Tették ezt akkor, amikor 
mindkét párt az 5 százalékos küszöb alatt tanyázik. 
Orosz rulett felvidéki magyar módra – mondhatná erre bárki, 
aki aggódik a felvidéki magyar közösség sorsáért, s igaza len-
ne. Igaztalan azonban mindkét felet hibáztatni a megállapodás 
elmaradása miatt. Én azt láttam, hogy az MKP megpróbált 
tisztességes kompromisszumot elérni – s hiszem, hogy a ma-
gyar közösség érdekében. 
A Most-Híd vezetését és Bugár Bélát azonban ez a fajta felelős 
hozzáállás hidegen hagyta. Nekik egy dologról szól a politika: 
a saját személyes- és csoportérdekeik kielégítéséről. A magyar 
választó ehhez csak biodíszlet: adja le a szavazatát, s utána 
fogja be a száját. 
Lássuk tehát be, az MKP a saját elveit adta volna fel, ha vita 
nélkül elfogadja a Híd feltételeit – amelyek szerint az MKP 
képviselőjelöltjei még arra is kötelezték volna magukat, hogy 
együtt védjék meg az összes jelöltet az esetleges külső támadá-
soktól. Magyarán: a Most-Híd nagyon sok rossz, de legalábbis 
vitatható lépést tett az elmúlt négy évben, illetve asszisztált 
hozzájuk a koalíció tagjaként, s ezeket az MKP-s jelölteknek 
is védeniük kellett volna. 
Erre mondtam én azt, hogy személyesen ilyen játékhoz nem 
adom a nevem. Semmiképpen nem kívánok hozzájárulni a fel-
vidéki magyar választók megtévesztéséhez, a májusban kapott 
25 ezer szavazat is a hűségre kötelez. 
A Most-Híd országos tanácsának elutasító döntése után persze 
beindult a szerecsenmosdatás, s a felelősség áthárításának kí-
sérlete. Pedig a helyzet nagyon egyszerű és mindenki számára 

egyértelmű kell, hogy legyen. A meg nem egyezés fő oka az, 
hogy a felvidéki magyarság két ága, a Most-Híd támogatói 
és az MKP támogatói között nagyra nőtt a szakadék, elsősor-
ban a Most elmúlt négy évben megvalósított politizálása mi-
att. Ficóval, Kaliňákkal, Dankóval összebútorozni nem lehet 
következmények nélkül. S ami még visszataszítóbb: a Most 
országos tanácsának ülése utáni sajtótájékoztatón Bugár Béla 
nem zárta ki, hogy az újabb választás után újból összeállna a 
Smerrel és az SNS-szel. 
Nos, itt van a probléma lényege, ez a kérdés az, amely alap-
vetően megosztja a két pártot, de támogatóikat is. Az MKP 
kormányváltást akar, s egyszer s mindenkorra a történelem 
süllyesztőjébe küldeni a jelenlegi kormányt és annak politikai 
stílusát. A Most-Híd pedig alkalmasint tovább folytatná mind-
ezt.
Veszélyes helyzet alakult ki ezzel a döntéssel a felvidéki ma-
gyarok számára, ez nem kétséges. De a saját Rubiconjainkat 
mi sem tudjuk megkerülni. Minden magyarnak, minden vá-
lasztónak el kell döntenie, a Fico-Kaliňák-Danko-Bugár csa-
patot vagy a vele szemben álló, tisztességes politizálást szor-
galmazó MKP-t, s remélhetőleg az MKP mellé besorakozó 
felvidéki magyar civil szövetséget fogja-e támogatni, amely 
– mondjuk – Magyar Összefogás néven állhat a választópol-
gárok elé. Karikázással természetesen mindenki kiemelheti 
közülük azokat, akikben személyesen is megbízik. A széles 
spektrumú Magyar Összefogás listáján mindenki megtalálhat-
ja azokat a személyiségeket és azokat az áramlatokat, akik-
amelyek hozzá személy szerint is közel állnak. 
A politikai hazárdjátékosok pedig kerüljenek végre oda, ahová 
valók: a süllyesztőbe. Csáky Pál 

Bent égett a házában
Múlt héten hétfőn egy családi ház gyulladt fel Izsán. A lán-
gokat először a szomszéd vette észre, aki azonnal értesítet-
te a tűzoltókat. A tűz eloltása után tartott helyszíni szem-
le során megtalálták a háztulajdonos élettelen testét. Az 
54 éves férfi korábban kórházi gyógykezelésen vett részt, 
halálának okát éppen ezért a törvénységi patológián álla-

pítják meg. A füstmérgezé-
sen kívül ugyanis felmerült 
a szívinfarktus gyanúja is.
Az eset körülményeit a 
komáromi rendőrség vizs-
gálja. 

Miroslav Marček

A komáromi Városi Művelődési Központ szeptembertől újabb foglalkozásokat indított, hogy 
ezzel is gazdagítsa a város és a régió kulturális életét. A foglalkozások között gyermekszínját-
szás, balett és ringató is megtalálható. 
A színjátszó kör próbái keddenként, 15 órától 
16 óráig tartanak majd. A csoport vezetője La-
boda Róbert, aki nemcsak, hogy maga is gaz-
dag színjátszó múlttal rendelkezik, de immáron 
több éve nagy sikerrel rendez gyerekdarabokat. 
Előadásai a Duna Menti Tavasz gyermekszín-

játszó versenyen két gyémánt, két arany és 
egy ezüst sávot, valamint rendezői- és számos 
különdíjat értek el az elmúlt években. Róbert 
szintén büszke lehet szavalóira, akik évek óta 
sikerrel veszik a Tompa Mihály Országos Ver-
seny döntőit.

Színészpalántákat akarnak nevelni

Nagy József
nem indul

A Híd meghatározó személyi-
sége, az EU parlament korábbi 
képviselője, Nagy József nem 
ért egyet pártja országos taná-
csának döntésével.
– A szlovákiai magyarok kö-
zösségi érdeke a parlamenti 
érdekképviselet. Egy politikai 
kényszerhelyzetben vagyunk, 
hiszen a bejutáshoz át kell lépni 
az 5 százalékot – nyilatkozta lé-
pését, miszerint a későbbiekben 
nem indul a HÍD jelöltlistáján. 
– Ami engem illet, nem szándé-
kozom indulni a Híd önálló lis-
táján. – olvasható Nagy József 
közösségi oldalán.

Őszi esőben...
...nem csak a gombák, de 
a politikai mozgalmak is 
szaporodnak? Még sehol 
semmi, de már lassan bárki 
viszketeg ember mozgalmat 
hirdetget… 
Hogy mi ennek a haszna? 
Semmi, de majd jön a támo-
gatóktól a pénz, és senkit sem 
érdekel majd, hogy a felvidé-
ki magyarságnak ilyen meg-
osztottság mellett nem lesz 
parlamenti képviselete! 
Lassan az uborkafára fel-
kapaszkodó, önmagukat fé-
nyező politikusok országa 
leszünk.

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  www.  dunata j .  sk  n  a  facebook-on is  n 

Miroslav Marček magára vállalta a gútai
Molnár Péter vállalkozó meggyilkolását

A kormányfő a gazdasági 
válságra készül?

Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő jelezte, hogy szeptemberben találkozik majd a legfon-
tosabb szlovákiai vállalatok képviselőivel. Olyan intézkedések foganatosításáról akar velük 
tárgyalni, amelyeknek köszönhetően Szlovákia fel tud készülni a közelgő gazdasági válságra, 
amikkel stabilizálni tudják a szlovák gazdaságot az elkövetkező nehéz időszakban, valamint 
enyhíteni lehet majd az esetleges világgazdasági válság hatását az országra.
Pellegrini ezt azok után jelen-
tette ki, hogy a Szlovák Nem-
zeti Bank nyilvánosságra hozta 
azokat az információkat, me-
lyek szerint a gazdasági növe-
kedés tempója már a második 
negyedévben a GDP 1,9 száza-
lékára esett vissza. Az elemzők 
hónapok óta a gazdasági fej-
lődés ütemének a lassulására 
figyelmeztetnek és szerintük 
veszélybe került a kiegyensú-
lyozott költségvetés céljának a 
megvalósítása.
A vállalkozók szerint ugyanak-
kor a kormány és a parlament 
olyan lépéseket tesz, amelyek 
ártanak a vállalkozói kör-
nyezetnek. Pellegrini tavaly 
februárban vett részt hasonló 
találkozón. Akkor a Szlovák 
Autóipari Szövetség képvise-

lőivel tárgyalt az autógyártás 
támogatásáról. Azt ígérte, hogy 
a kormány a következő egy 
évben nem fog olyan intézke-
dést elfogadni, amely jelentős 
hatással lenne a gyártási költ-
ségek emelkedésére, illetve az 

autógyártó cégek versenyké-
pességére. A kormány akkor – 
többek között –, a bérlakások 
építéséről szóló program elin-
dításában és az alkalmazottak 
lakhatásának a támogatásában 
is megegyezett.

Nadrágszíj-szorításal is számolhatunk...
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Piacvezetők a sertéstenyésztésben
Tizennyolc éve vannak a szlovák piacon, 200 alkalmazottja van a DAN-SLOVAKIA AGRAR cég-
nek. A következő befektetést Gútán tervezik. A cég alelnökével, Németh Andreával beszélgettünk 
a vállalkozásról és a tervekről. 
* Dél-Szlovákia több évtizeddel ezelőtt a mezőgazdaságról 
és az állattenyésztésről volt ismert. Később, a sok gazdaság 
megszűnt, a DSA cég több gazdaságot felújított, ma már több 
telepe is van. Hogyan jutottak el a mai szintre? Hogyan fej-
lődött a cég? – A Dan-Slovakia Agrar 2001-ben alakult, a volt 
VM Farmából, akkor 2300 hektáron gazdálkodtunk, ami a nö-
vénytermesztést illeti, és 900 fejős tehén volt a cégben. Majd 
2001 végén a DSA megvett néhány sertéstelepet, ami már nem 
működött. A VM Agromed-et, ami felszámolás alatt volt – ezek 
létező sertéstelepek voltak a múltban –, ilyen volt a nagydűri, a 
füzesi és az alistáli sertéstelep is. A telepeket rekonstruáltuk, és 
2003-ban indítottunk körülbelül 3000 kocával. Innen fejlődött fel 
a cég odáig, hogy 2019-ben 8500 kocánk és süldőnk van. 160 
ezer hízót értékesítünk, és kb. 120 000 kismalacot adunk el, és 
csaknem 8000 hektár területen gazdálkodunk. Volt egy nagyobb 
volumenű változás a cégben, a szarvasmarha-tenyésztést felszá-
moltuk, és felszámoltunk egy szarvasmarha farmot, mert nagyon 
közel volt a megyeri fürdőhöz. Ez egy közös megegyezés volt a 
várossal, hogy azon a területen nem fogjuk fenntartani a telepet, 
hogy semmilyen hatással ne legyen a turizmusra. Ez az akkori 
városvezetés kérése volt a DSA felé. 
* A sok állat mellé munkatársakra is szükség van, hány al-
kalmazottjuk van? – 2001-ben 60 alkalmazottunk volt, jelen 
pillanatban 205 munkatársunk van, ők mind helyi alkalmazottak, 
mindig azokról a településekről alkalmazunk embereket, ahol 
a telephelyünk, illetve a növénytermesztésünk van. Számunkra 
az alkalmazottak a legfontosabb erőforrást jelentik és viszonzá-
sul sok energiát fektetünk be annak érdekében, hogy elégedet-
tek legyenek. Ezt főleg kimagasló fizetéssel és jutalékokkal, jó 
munkakörülményekkel, fejlődési lehetőségekkel érjük el. Min-
den évben sok közös programot szervezünk nekik, említhetném 
az aratási ünnepséget, a gyerekeinknek rendezett Mikulás-napi 
ünnepséget, a karácsonyi ünnepséget, a céges DSA napot. Ezzel 
sikerült elérnünk, hogy cégünknél rendkívül alacsony a fluktuá-
ció. Másrészt a DSA teljes mértékben szlovák identitású cég, ami 
annyit jelent, hogy Szlovákiában adózunk és 2018-ban kaptunk 
egy díjat a pénzügyminisztériumtól annak elismeréseként, azért, 
hogy a Nagyszombati kerület legjobb adózó cége vagyunk.
* Gúta határában 5,5 millió eurós befektetésre készül a cég. 
Természetesen rögtön szóba került, a környezetvédelem, az 
ivóvízkészlet, a szagok terjedésének kérdése. Milyen feltéte-
leknek kell megfelelni, hogy tudnak figyelni az ivóvízkészlet-
re, a szagok terjedésére, és a környezetvédelemre? – Az új 
beruházással Szlovákia disznóhús-önellátottságát szeretnénk 
növelni. Jelen pillanatban Szlovákia 36%-ra önellátó sertéshús 
termelésben. A többi mind import hús, melynek nehezen követ-
hető vissza az eredete és a minősége. Ahhoz, hogy Szlovákia ön-

ellátó legyen, 80 000 kocára lenne szükség. Jelen-
leg 36 000 db van az országban. Mindezek ellenére 
senki se szeretne a szomszédságában sertéstelepet 
látni, viszont szeretne hazai eredetű sertéshúst 
fogyasztani. Ez Szlovákiában paradox helyzetet 
alakított ki. Az új beruházásaink természetesen 
minden előírás és jogi feltétel betartása mellett tör-
ténnek. 
* Mielőtt új befektetés előtt állnak elsősorban 
hatástanulmányokra van szükség, hogy ha in-
tenzív sertéstenyésztés folyik valahol. Milyen 
hatással lesz ez akár a környezetre, ivóvízre, 
illetve milyen a szagok terjedése? – Az intenzív 
sertéstartásnak, egy telepnek meg kell felelnie az 
összes EU-s normának és a szlovák törvényeknek is. Ami az 
EU-s normákat illeti, a legújabb BAT technológiák diktálják a 
feltételeket, amik figyelembe veszik, hogy egy sertéstelepnek 
milyen távolságra kell lenni a lakott területtől. Stagnóca, ahol 
a legújabb befektetést tervezzük légvonalban Gútától durván 
4 kilométer távolságra van és a szélirány alapján semmilyen 
szaghatása Gútára nem lesz a telepnek. Nagy kérdés az ivó-
víz készlet, amellyel a Dan-Slovakia Agrar is foglalkozik, fő-
leg azzal, hogy ezek a telepek úgy legyenek bebiztosítva, hogy 
semmilyen káros hatásuk se legyen az ivóvíz készletre. A BAT 
technológiák nagymértékben előírják, hogy minek kell meg-
felelni. Minden egyes telepünk monitoros ellenőrzőrendszer-
ben van, ami annyit jelent, hogy szondák vannak elhelyezve 
a telep elején, a trágya tartályoknál, a telep különböző részein, 
amelyek a talajvíz mozgását és szennyezettségét figyelik. Bár-
milyen szennyeződés vagy trágyatartály-szivárgás esetében, a 
szondák, illetve a szondákban lévő talajvíz ezt kimutatná. Füg-
getlen hidrogeológusok ellenőrzik évente kétszer a szondákban 
lévő víz minőségét, és akkreditált laboratóriumban kivizsgál-
tatják. Nekünk mindeddig egyetlen telepünkön sem volt ilyen 
jellegű probléma. Ez az egyik módja, ahogy figyeljük a vizet 
és annak minőségét. A másik problémakör, amivel komolyan 
foglalkozunk, az a hígtrágya applikálás. Számunkra a hígtrá-
gya egy nagyon fontos tápanyagforrás, melyre a talajnak szük-
sége van. Ezt a környékbeli gazdák is felismerték az utóbbi 
években, amikor elkezdték tőlünk megvásárolni a trágyát. A 
hígtrágya felhasználásnak viszont nagyon szigorú szabályai 
vannak. Csak meghatározott időben lehet a hígtrágyát a földbe 
juttatni. A mi telepeinken kétszer ürítjük ki a trágyatartályokat. 
Ezt szintén a BAT normák határozzák meg, vagyis azt, hogy 
egy ilyen sertéstelepnek minimum féléves raktárkapacitására 
van szüksége. Egyszer a tavaszi és egyszer az őszi időszakban 
ürítjük ki a hígtrágyát, ez egy telepnél azt jelenti, hogy kétszer 

5 napig tart a trágyatartály kiürítése és applikálása. A hígtár-
gyát a legmodernebb technikával juttatjuk a talajba. A Sámson 
applikátorok, injektorok által juttatjuk be a talajba és rögtön 
egy tárcsa megy az applikátor után, ami azonnal bedolgozza 
és betakarja a hígtrágyát. Ennek köszönhetőn nagy mértékben 
megakadályozzuk, hogy a szagok kikerüljenek a levegőbe. 
Azt, hogy mennyi hígtrágya juttatható a földbe, szintén a szlo-
vák törvények határozzák meg. A hígtárgya tartályok biolfil-
terekkel vannak ellátva, az miatt, hogy a szagok minimálisan 
távozzanak a levegőbe. 
* Humán erőforrás szempontjából mit jelent a befektetés? – 
A stagnócai, vagyis a Gúta melletti telep esetében 15 munkatárs-
ra lesz szükségünk. A telep jelenleg is működik, 1500 sertéssel.
Komoly bioellenőrzési szabályaink vannak, amelyek a telepekre 
való belépést, az alkalmazottak munkába való járását illeti. Al-
kalmazottaink otthon nem tarthatnak sertést, ezt mi kompenzál-
juk: a sertéshúst a cég biztosítja nekik, ingyen. Mielőtt belépnek 
a telepre, zuhanyozniuk kell és külön ruhát kapnak, a kisebb tár-
gyak, pl. mobil, amit bevihetnek, UV fényen keresztül juthatnak 
be a telepre.
* A cég különböző kezdeményezéseket támogat. Milyeneket? 
– Vállalatunk oktatási intézményeket, sportolókat, hátrányos 
helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezeteket támogat. Év ele-
jén facebook oldalunkon és honlapunkon megjelentetjük, illetve 
kihirdettetjük a környező településeken is a pályázatainkat. Ál-
talában január-februárban be is adják az igényléseket és már-
cius elején szoktuk eldönteni az éves támogatási tervet, és így 
az első negyedévben küldjük is a megítélt támogatást. Büszkék 
vagyunk rá, hogy a helyi társadalom részei vagyunk, mindenhol 
befogadtak minket és aktívan részt veszünk a helyi közéletben, 
támogatjuk az iskolákat, kulturális, ifjúsági és sport szervezetek 
tevékenységét, természetesen szeretnénk, ha ez Gútán is így len-
ne a jövőben.  (x)

Az összefogásra irányuló tárgyalások ered-
ménytelenül végződtek. Nyertesei leginkább 
azok a politikusok, akiknek semmi sem drága a 
lehetséges túlélésért. Vesztese azonban csak egy 
van, mi, felvidéki magyarok, akik láthatóan nem 
vagyunk képesek kiállítani a méltó képviseletet 
érdekeink érvényesítésére. Kár elemezni az el-
múlt évek szétszakítottságát, hibák találhatóak 
mindkét oldalon, mind a tettekben, mind a kom-
munikációban. Kár volna keresni, hogy egyesek 
kinek a megbízásából cselekedtek, csupán azt 
érdemes leszögezni, hogy a felvidéki magyarság 
szétszakítottságának egy haszonélvezője volt: 
a mindenkori szlovák politikum. Egy magába 
gubózódó, jelentéktelen kisebbséggé váltunk, 
amely elvesztette a tudását, bátorságát, akció-
képességét arra, hogy önmagát, érdekérvénye-
sítő erejét megmutassa. Mindezt a saját egóját 
mindenek elé toló felvidéki politikai állócsillag 
tevékeny részvételével. És csak remélni lehet, 
hogy a történések csupán egy megmagyarázha-
tatlanul előtérben tartott ember egójáról szólnak, 
nem pedig másfajta, megnevezhetetlen erők ki-
szolgálásáról. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
a magyar megosztottságnak csupán egy haszon-
élvezője volt: a mindenkori nemzeti irányultsá-
gú szlovák politikum. A Kuciak-gyilkosság sok 
mindenről lerántotta a leplet, köztük a mi álló-
csillagunkról is. Megtanultuk, hogy esetében az 
ominózus el nem mondott harmadik mondatokra 
érdemes figyelni. Ahogyan azt is, hogy harminc 
éve csillagunk egyszer sem hazudott, csak – a 
klasszikust idézve – nem fejtette ki a valóság 
minden részletét. Így történt ez a Maldív-szi-
geteken is, ahol váltóhamisítással és a Kuciak-
gyilkosság megrendelésével meggyanúsított 
Marian Kočner nagyvállalkozóval találkozott. 
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Ku-
ciak-gyilkossággal összefüggésben ki mindenkit 
is vittek be Gútáról a feltételezett gyilkosokkal 
együtt, esetleg valamelyikük nem vállalt-e gaz-
dasági szerepet az állócsillagunkhoz köthető 
gazdasági hálózatban. Mindenesetre zseniális 
volt, ahogy kármentésként önmaga nyugdíjaz-
tatását is meglebegtette, persze háromszoros 
árat kérve a tárgyalópartnerétől. A látványos 
bejelentésnek semmi más célja nem volt, csak 
hogy lerázza a felelősséget, miért is nem szüle-
tett meg az összefogás. Ne áltassuk magunkat, 

az összefogásnak kezdetektől fogva nem volt 
realitása, legalábbis a tárgyalófelek ilyen ösz-
szetétele mellett. Sajnálatos, hogy az MKP va-
lamiféle megegyezés reményében nem állt fel a 
Most-Híd első feltételei után, és hogy nem állt fel 
Kočner üzenetváltásainak kiszivárogtatása után 
sem. De bírálható az MKP lassú reakcióideje is. 
Leginkább viszont azért illetheti kritika, mert be-
lement abba a feltételbe, hogy a tárgyalásokról 
nem adnak ki információkat. Ezzel egyrészt ki-
zárták a közvéleményt, amellyel el kellett volna 
fogadtatniuk a majdani megegyezést, és egyben 
teret adtak az elfogadhatatlan feltételeknek. Eh-
hez bőven elég elolvasni a két pártnak a koalíciós 
feltételekre vonatkozó javaslatát. Mindezt persze 
lehet különbözőképpen értékelni. A Most-Hídban 
is megosztottságot okozott, és úgy tűnik, elindul 
lassan a párt kiürítése. Annak tükrében, hogy a 
PS-Spolu bejelentkezett a Most-Híd szerepére 
(pontosan akkor, amikor a hidasok bejelentették 
a koalíciós tárgyalások befejezését), indokolt 
lenne feltenniük maguknak a kérdést: ki is fogal-
mazta meg a hidas feltételeket? Valószínűleg az 
MKP nyitott lesz a kiábrándult hidasokkal való 
együttműködésre, ahogy majd a PS is szélesre 
tárja ajtaját a Most-Híd liberálisai előtt. Vezér-
csillagunknak nem marad más, csak az üresség 
és Árpikánk. Talán itt az ideje, hogy „Felvidék” 
„legnépszerűbb” „magyar” „politikusa” feltegye 
magának a kérdést: Ez volt a végállomás, Béla?

Matus Tibor (Ma7.sk)

Miután fiaskóval ért véget a Híd és az MKP 
közötti tárgyalássorozat, az MKP központi 
vezetése azonnal asztalhoz ült, hogy a párt 
alapszervezetei kellő felvilágosítást kapja-
nak a történtekről és megvitathassák a par-
lamenti választásokra való előkészületeket. 
A találkozóra Szentpéteren került sor, ame-
lyen az MKP elnökségének tagjai az MKP 
kerületi és járási elnökeivel ültek asztalhoz. 
E tanácskozással kezdetét vette a parlamen-
ti választásra való felkészülés. A résztvevők 
megvitatták a szervezési kérdéseket, majd 
elkezdődött a választási program alapel-
veinek kidolgozása. Egyelőre nem született 
döntés arról, hogy a párt egyedül indul-e, 
vagy a jelöltek listáján esetleg más pártok 
jelöltjei is indulhatnak.

Gazdag programot tartottak a Zsidó Kultúra Napja alkalmából

Elultól Ros hásánáig
A kulturális program keretében a zsidó hitvilág ünnepeiről tartott 
előadást Kardos Péter (jobbra) zuglói főrabbi, akit elkísértek otta-
ni hittársai is, majd Gottdank Tibor (középen balra) a magyarság 
és a világ zsidó építészeti remekműveit mutatta be. Ugyancsak 
ekkor mutatták be Szunyogh Szabolcs (középen jobbra) Zsidó 
nők című könyvét, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy 
van-e zsidó nőiség, és ha igen, miképp reagál arra a környezet? 
A kulturális rendezvénysorozatot a Szurasenkó Dániel által 
Miskolcon alapított Daniel Klezmer Band fergeteges hangu-
latot kiváltó koncertje zárta. Az ünnepség keretében adták 
át a zsidóság érdekében végzett munkákért a Kehila-díja-
kat. Idén Balogh István (a Scheiber Sándor Általános Iskola 

vallástanára és az Országos 
Rabbiképző Zsidó Egyetem 
munkatársa) és Riszovannij 
Mihály (a Selye János Egye-
tem Német Tanszékén mű-
ködött, jelenleg Ausztriában 
hebraisztikát oktat). Bajkai 
Csengel Mónikát (lent jobb-
ra), a komáromi Vmk mun-
katársát, aki a programok 
koordinálása mellett évek 
óta több irodalmi színpadi 
előadásnak is rendezője. A 

rendezésében mutatta be a 
Hegedűs a háztetőn című 
musicalt. 

Selye János Gimnáziumban működő 
GIMISZ az ő kezdeményezésére és 

Kollár Zoltán és Paszternák Tamás felvételei

Amikor visszanyalt a fagyi...
Ez volt a végállomás?
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Egy hét a Tiszánál 
Iskolánk, a komáromi Selye János Gimnázium ebben az évben is meghívást kapott testvérisko-
lánktól, a budapesti Szent István Gimnáziumtól a tiszapüspöki sátortáborba. Július 28-án kora 
reggel 9 fős csapatunk Habán László tanár úr vezetésével vonattal útnak indult Tiszapüspöki 
felé. A vonatút igencsak kalandosnak és izgalmasnak tekinthető, hiszen a pár perces átszál-
lások alkalmával nekünk, lányoknak elég nagy feladatnak bizonyult a csomagjaink cipelése. 
Szerencsére velünk volt 3 erős fiú és a tanár úr, akik segítségünkre voltak. A törökszentmik-
lósi állomáson már vártak ránk testvériskolánkból, ugyanis innen autóval mentünk tovább 
Tiszapüspökire. 
A tábor a falu melletti kis erdőben került meg-
rendezésre. Miután mindenki megérkezett, kez-
dődhetett a sátraink felállítása. Ezután 20-25 fős 
csapatokra osztottak minket, ez lehetővé tette, 
hogy a még ismeretlennek tűnő arcokat jobban 
megismerhessük. Mi a narancssárga csapatot 
képviseltük. 
Másnap reggel 7 órakor volt az ébresztő, a reg-
geli torna után kezdetét vette a 
hét napon át tartó szórakozás. A 
nap folyamán csapatban vettünk 
részt különböző sportversenye-
ken, mint például foci, röplab-
da, viszont egyéni versenyek is 
tarkították a programot, ilyen 
volt a sakk vagy a tollaslabda. 
Az estét vetélkedők színesítet-
ték, a nap zárásaként minden 
este tábortűz mellett énekeltünk 
és beszélgettünk. Takarodó után 
az éjjeli ügyeletesek őrizték a 
tüzet, s álmainkat. 
Számunkra az egyik legemléke-
zetesebb esemény a házaspárbaj 
volt, ugyanis osztálytársunk, Re-
beka remekelt benne egy buda-
pesti diákkal. Színészkedniük kellett, előadni az 
első találkozást, randit, veszekedést, kibékülést, 
lánykérést. Miután minden körben továbbjutot-
tak, s végül megnyerték a játékot, ezt követte a 
lánybúcsú majd az esküvő. Nagyon jól szórakoz-
tunk. Említésre méltó még az éjjeli portya is, ahol 
hajnalban szirénázásra riadtunk fel. Csapatunk-
kal elindulunk az ismeretlenbe, különböző állo-
mások voltak, ahol mindenféle feladatot kellett 
teljesíteni, ami lehetett éneklés vagy akár az is, 
hogy mennyien tudunk beférni egy háromszemé-

lyes sátorba. Négy órakor fáradtan tértünk vissza, 
s akkor láttuk, hogy még egyik csapat sem tért 
vissza, ezzel tudtuk, hogy megnyertük a játékot. 
Napjaink elmaradhatatlan része volt a Tiszában 
való fürdés is. Táncból sem volt hiány, ugyanis 
mindig tanultunk valami új elemet a tábortánc-
hoz, amit az utolsó napon előadtunk a következő 
táborozóknak. Utolsó este került sor az egyéni- 

és csapatversenyek kiértékelésére, este még so-
káig fenn maradtunk, táncoltunk, énekeltünk és 
jókat beszélgettünk. 
Augusztus 3-án kicsit fáradtan, de annál több 
élménnyel gazdagon indultunk haza. Mindany-
nyiunk számára felejthetetlen marad a közösen 
eltöltött egy hét. Habán tanár úrnak pedig kö-
szönjük, hogy eljött velünk és ajánlotta ezt a tá-
bort, igazán jól éreztük magunkat! 

Filkó Zsófia és Sztyehlík Fanny (II. B),
a Selye János Gimnázium diákjai

Október 11-ig tart
a nyereményjáték
Jókai Színházban

Október 11-ig tart a színház 
nyereményjátéka, amelybe va-
lamennyi bérletet váltó néző 
bekerül. Kéthetente könyvutal-
ványokat, a játék végén pedig 
értékes nyereményeket sorol-

nak ki. A bérletesek belépő-
jegyeket is nyerhetnek olyan 
bérleten kívül megtekinthető 
vendégelőadásokra, mint Le-
hár Ferenc Víg özvegy című 
három felvonásos operettje a 
Soproni Petőfi Színház elő-
adásában, a budapesti Nemze-
ti Színház Wass Albert: Tizen-
három almafa című, Trianon 
100. évfordulójára emlékező 
előadása, Vidnyánszky Attila 
rendezésében, vagy a pozso-
nyi Szlovák Nemzeti Színház 
Naplemente előtt című nagy-
sikerű előadására.
Az új komáromi évadban a 
felnőtteknek szóló bérletben 
látható lesz A Glembay ház 
című ritkán játszott naturalista 

dráma, Martin Huba rendezés-
ében; a Valódi hamisítvány 
című vígjáték, Hernádi Judit 
és Kern András előadásában, 
amelyet Valló Péter rendezett, 
a Bolha a fülbe című fergete-

ges Feydeau-vígjáték, a fiatal 
Horváth Illés rendezésében; a 
Szeretkezz, ne háborúzz! című 
zenés komédia, amit Hargitai 
Iván rendez majd és a Roko-
nok című Móricz-színmű, 
amelyet Béres Attila, a mis-
kolci Nemzeti Színház igazga-
tója állít színre. A Vasmacska 
Stúdiószínpad hazai magyar 
színházi műhelyek előadásait, 
a Helló, náci!, a Jelenetek egy 
házasságból és a De mi lett a 
nővel? című színműveket kí-
nálja. A gyermekek az Óz, a 
csodák csodája, a Tücsöklako-
dalom és a Hetvenkedő János 
című mesejátékoknak tapsol-
hatnak a komáromi nézőtéren.
A színház jegypénztára mun-

kanapokon 9 és 
12, illetve 13 és 
15 óra között 
várja a régi és 
új bérleteseket. 
A régi bérle-
tesek helyét 
október 11-ig 
tartják.
 (jsz)

Fotó: Töltésy 
Rudolf 

Értékmentő gyermektábor a „Túzokban”
A múlt héten véget ért a környezet- és tájvédel-
mi nemzeti projekt (Národný projekt – Infor-
mačné aktivity v oblasti ochrany prírody a kra-
jiny) keretében megrendezett tábor a Bogyarét 
melletti „Túzokoson”. A workshop célja töb-
bek között a „Rétek lelke” felelevenítése volt, 
vagyis bemutatni a gyerekeknek az életet wifi 
és térerő nélkül, felidézni a régi történeteket, 
mesterségeket, de ízeket is.
A legkisebbektől a tini korosztályig képviselve vol-
tak azok a gyerekek, akik többségükben Laksza-
kállasról, Bogyarétről, Nemesócsáról és Gútáról 
érkeztek, hogy megismerkedhessenek dédszüleik 
és felmenőik régi mesterségeivel. A tábor Laksza-
kállason kezdődött, majd az ócsai réti Túzokoson 
folytatódott. A gyerekek megismerkedhettek a ré-
tesnyújtás titkaival, agyagozhattak, fafaragással. 
Más érdekesség is történt. Valamikor még minden 
határbeli dűlőnél ott álltak a kőkeresztek, aprócska 
kápolnák. Idővel eltűntek. Gútától alig hat kilo-
méterre, 1925-ben Forró Pál és neje, Kürti Mária 
a Rózsafűzér királynője tiszteletére emeltetett és 
aprócska, jelképes kápolnát, amelynek mára csak 
romjai maradtak, tégláit elhordták. A tábor lakói 
szakemberi felügyelet (Paluska Norbert és Vajlik 
Tibor) mellett most újra falazták és Mahulányi Jó-
zsef nagymegyeri plébános újraszentelte a jelké-
pes kápolnát.  Vajlik Katalin mérnök

Vidám nyárbúcsúztató
kenyérszenteléssel és kakaspörkölttel

A hagyományokhoz illően, a Csemadok 
ógyallai szervezete nagyszabású rendez-
vénnyel köszöntötte az új kenyér ünnepét. 
Az új kenyeret ThMgr. Erdélyi Flegel Tí-
mea áldotta meg, majd Pápa testvérvárost 
képviselve Tihanyi Andrea, a város szociá-
lis intézményeinek igazgatója és Basternák 
Ildikó expolgármester közösen szelt fel.
Szükség is volt a kenyérre, mert időköz-
ben befejeződött a kakasfőzőverseny, ame-

lyet ezúttal a nyolc konyhatündér-csapat 
közül az ógyallai idősek klubjának lelkes 
csoportja nyert meg. A mindvégig jó han-
gulatról többek között a pápaiak irodalmi 
színpada, az ógyallai Őszi Rózsa énekkar, 
Bernáth Tamás, a Komáromi Jókai Szín-
ház művésze, Korpás Réka és a Bellő ze-
nekar gondoskodott. A példás szervezésért 
és rendezésért mindenképpen dicséretet 
érdemel a Csemadok vezetősége.

Megkezdte 67. évadát a Komáromi Jókai Színház. Naturalis-
ta drámát, kacagtató vígjátékot ugyanúgy megtekinthet majd 
a közönség, mint kortárs német tantermi drámát, családi me-
semusicalt vagy klasszikus színművet. Aki bérletet vált, sor-
solással, értékes ajándékok birtokába juthat.

Jakab István felvételei
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MŰSORA JÁNLAT
Szeptember 7-től  13-ig

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

TV2
7.05 T V-2 a n i máció, 
11.50 Pogg yász ,  13.25 
Seholor szág (a mer.) , 
15.50 A lex felüg yelő 
( leng yel) ,  16.55 A he -
g y i  dok tor  új r a  rendel 
(német) ,  18.0 0 Tények , 
18.55 Wa rc ra f t :  A kezde -
t ek (a mer.) ,  21.30 Sok ka l 
t öbb,  m i nt  t e s tőr  (a mer.) , 
0.0 0 Tig r i s  é s  Sá rká ny 
(a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.05 
Kevin, a minden6ó 
(amer.), 13.15 Munká-
val szerzet t pasi (amer.), 
15.10 Házasodna a gazda, 
16.40 Jóf iúk (magyar), 
18.00 Híradó, 19.00 Fó-
kusz plusz , 20.00 A mi 
k is falunk (magyar), 21.05 
Találd meg a szerelmed, 
22.25 Elhajlási engedély 
(amer.) 

RTL II
10.00 Haz ug csajok t á r-
sasága (amer.),  12.00 
Túl nag y család (amer.), 
14.20 A g yanú á r nyéká-
ban , 17.20 Talá ld meg a 
szerelmed , 18.40 Éj jel-
nappal Budapest ,  21.00 
Showder K lub Best of , 
23.00 Kaméleon (mag yar)

M2
13.00 Kemy, a felfedező, 
14.10 Ha én állat lennék, 
16.40 Büszke bir tok, 17.00 
Lilo és St itch, 18.15 Cápa-
csali, 20.15 Violet ta (ar-
gent in), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 Egyszer volt , 
hol nem volt (amer.), 23.40 
Akvár ium Stage Pass, 
0.35 Világevők (svéd)

Duna tv
10.25 Család-ba rát ,  12.55 
Jó ebéd hez szól a nóta , 
13.25 A nya , az á l la tor-
vos (német),  14.20 Doc 
Mar t in (angol),  15.15 A 
keng u r u (mag yar),  17.00 
Gasz t  ro  an g yal ,  18.00 
Hí radó, 18.35 Szerencse -
szombat ,  19.45 Vissza a 
g yökerek hez (f rancia), 
21.35 Jogában á l l  meg-
haln i (amer.),  23.30 Fáb-
r y 

Duna World
11.20 Ének a búzamezők-
ről (magyar), 13.00 Hír-
adó, 14.25 Család-barát , 
16.00 Hagyaték , 17.25 
Most a Buday!, 17.55 
Családi kör, 18.50 Tér-
kép, 19.20 Ízőrzők, 20.00 
Dokuzóna, 21.35 Fapad 
(magyar), 22.35 Hack t ion 
(magyar)

Pozsony 1
12.40 Tűz van (csehszlo -
vák) ,  15.05 Grand hotel , 
16.30 Poirot  (angol) , 
18.00 A szocial izmus 
bájai ,  18.30 Épí ts  házat , 
ü l tess  fá t ! ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 A test  t i tkai ,  22.50 
Mosolyogva Szlováki-
án át ,  23.35 Grand hotel 
(spanyol)
Pozsony 2
12.30 Nagyothal lók mű -
sora ,  13.55 Farmerek-
nek,  15.05 Tesztmagazin, 
15.40 Vadász szokások, 
17.40 A professzor  úr 
szerelmes (szlovák) , 
19.50 Hírek,  20.10 Őran -
gyalok,  22.05 Viharban 
(dán)

Markíza tv 
9.55 Ikrek (amer.), 12.15 
Beethoven 2. (amer.), 14.10 
Az év csatája (amer.), 
16.20 Mennybéli szerelem 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
A bosszú angyala (amer.), 
22.35 Killing Season 
(amer.)

JOJ TV
8.05 Szünidő (szlovák), 
12.10 Kedvencek, 12.50 
Csillag szület ik, 14.15 
Atom Anti (amer.), 16.45 
Piszkos tánc (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Csillag szü-
let ik, 22.10 Ismerkedési 
show-műsor

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, 10.45 
Több, mint testőr, 12.20 
Építkezők, 14.00 Csu-
pasz pisz toly (amer.), 
15.55 Stepfordi feleségek 
(amer.), 18.00 Tények, 
18.55 Sztárban sztár le-
szek!, 21.00 Lánytesók 
(amer.), 23.30 Vaklárma 
(amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.30 Ka-
landozó, 13.30 Házon kívül, 
14.00 A gyűrűk ura (amer.), 
18.00 Híradó, 19.00 Háza-
sodna a gazda, 20.05 Jófiúk 
(magyar), 21.05 Találd meg 
a szerelmed, 22.30 Idegpá-
lya (amer.)

RTL II
8.20 Nők akcióban (amer.), 
10.10 Segítség, bajban va-
gyok!, 15.10 Kaméleon 
(magyar), 18.40 Éjjel-nap-
pal Budapest, 21.00 Háza-
sodna a gazda, 22.30 Hip-
polyt (magyar), 0.30 Újra 
együtt (amer.)

M2
12.50 Kemy, a felfedező, 
13.40 Tündér i keresz t-
szülők, 14.10 Ha én ál lat 
lennék, 15.50 Mickey, 
16.40 Büszke bi r tok , 
17.50 Kacsamesék, 18.15 
Pinok kió (olasz-német), 
20.15 Violet ta (argen-
t in), 21.10 Senki többet 
(olasz), 23.45 Europe in 
Concer t

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.30 Bolygónk, a 
Föld, 14.50 Mágnás Mis-
ka (magyar), 16.30 Hogy 
volt?, 17.25 Borbás Mar-
csi szakácskönyve, 18.40 
Családi kör, 19.40 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.10 Szeretlek bennete-
ket (f rancia), 23.00 An-
gyal az asz talomnál (új-
zélandi)

Duna World
8.35 Önök kér ték , 11.25 
A kard (magyar), 14.15 
Őrangyalok, 15.45 Ha-
gyaték , 16.15 Színe-ja-
va , 17.15 Most a Buday!, 
17.50 Divat és d izájn , 
18.50 Öt kont inens, 19.20 
Hazajáró, 20.00 Gasz t ro-
angyal , 21.35 Munkásőr-
ség, 22.35 Hack t ion (ma-
gyar)

Pozsony 1
11.0 0 Sz lová k ia  képek-
ben ,  11.30 A v i lág ké -
pekben ,  13.0 0 A z aj tó 
mögöt t ,  13.35 Poi rot  (a n-
gol) ,  14.25 Poi rot  (a n-
gol) ,  15.25 Ha rc Mosz k-
váé r t ,  16.45 Fa lusi  á lom, 
17.45 Menjü n k a  ke r tbe!, 
18.15 A konyhá m t i t ka , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 Co -
le t t e  (sz lová k),  22 .30 
Agávé (sz lová k),  0.05 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
14.05 Színészlegendák, 
14.25 Két testvér (szlo-
vák), 16.25 A vi lágörök-
ség részei , 16.50 Az ajtó 
mögöt t , 18.25 Röplabda 
Eb, 20.40 A Bécsi Fi l-
har monikusok koncer t je, 
22.50 Egyedül a harcté-
ren (szlovák)

Markíza tv
9.10 Beethoven 2. (amer.), 
10.55 Mennybéli szere-
lem (amer.), 13.00 Test-
reszabott kérdések, 
13.30 Rablás olasz mód-
ra (amer.-francia), 16.05 
Felvég, alvég, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Sztárban sztár, 
23.10 Mennybéli szerelem 
(amer.)

,JOJ TV
11.20 Piszkos tánc 
(amer.), 13.30 Hamupi-
pőke (amer.), 15.50 Új 
ker tek, 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.35 Renegátok (amer.), 
22.50 Berl in-szindróma 
(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, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök (ma-
gyar), 14.50 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: 
Musica Moralia, 0.20 Vio-
let ta (argentin)

Duna tv
13.00 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.30 Jamie egy-
szerű kajái, 14.25 Brown 
atya (angol), 15.15 Végte-
len szerelem (török), 16.10 
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
11.35 Emmy (magyar), 
14.20 Család-barát, 15.50 
Életkor, 16.15 Ízőrzők, 
16.50 Öt kontinens, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Kerekek és 
lépések, 19.00 Magyar vá-
logatott, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Tóth János (magyar), 
22.40 Ridikül, 0.05 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Második le-
hetőség (lengyel), 16.25 
Olaszország, 16.55 Kleist 
doktor családja (német), 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.20 
Labdarúgás, 23.20 Terep-
szemle (szlovák), 0.40 A 
második lehetőség (lengyel)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.45 
Gombák, 12.35 Kerékpár-
túrák, 14.10 Generációk, 
15.20 Nemzetiségi maga-
zin, 15.50 Találkozás az 
állatokkal, 16.20 Regina, 
17.25 Portér, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 A 
diagnózis, 21.30 Dokumen-
tumfilm, 22.25 Fesztivál-
percek

Markíza tv
9.45 Apukák, 10.40 Csalá-
di történetek, 11.40 Cobra 
11 (német), 13.40 A farm, 
15.55 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.25 A farm, 
22.40 Családi történetek, 
23.40 Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 10.35 
Vadlovak, 12.50 Topsztár, 
13.05 Tárgyalóterem, 15.10 
Életmentők, 17.00 Hírek, 
18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Inkognitó, 23.10 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, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
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 Az élet 
csajos oldala (amer.)

M2
12.05 Mézga család ka-
landjai, 13.10 Vipo, a re-
pülő kutya, 14.05 Claude, 
14.35 Kody kalandjai, 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, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
13.00 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.30 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), 19.40 Brown atya 
(angol), 20.30 Önök kérték, 
21.30 McMafia (angol), 
22.35 Velvet Divatház (spa-
nyol), 23.25 Magyarország, 
szeretlek!

Duna World
10.10 Mesterember, 11.35 
Lángelmék a szigeten (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.15 Család-
barát, 16.15 Szerelmes föld-
rajz, 16.50 Térkép, 17.20 Út-
ravaló, 17.40 Ízőrzők, 18.15 
Kerekek és lépések, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Üdítő: Schütz Ila, 21.00 Hír-
adó, 21.35 Tóth János (ma-
gyar), 22.35 Ridikül 

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 A második 
lehetőség (lengyel), 16.25 
Olaszországról, 16.55 
Kleist doktor családja (né-
met), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Utazási show, 21.15 
Anya hazudik (francia), 
23.05 Ray Donovan (amer.), 
23.55 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 15.25 Ru-
szin magazin, 16.20 Regi-
na, 17.50 Szlovákiai bor-
utak, 18.35 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A szentháború, 
22.25 Fesztiválpercek

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 
13.40 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Nővérkék (szlovák), 
21.00 A farm, 22.55 Felvég, 
alvég (szlovák), 0.10 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 12.50 Top-
sztár, 13.05 Tárgyalóterem, 
15.10 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, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
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 Éjjel-
nappal Budapest, 0.45 Az 
élet csajos oldala (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, 
18.50 Alvin és a mókusok, 
20.15 Dokik (amer.), 20.35 
Dokik (amer.), 21.05 Én va-
gyok itt, 22.30 Szellemekkel 
suttogó (amer.), 23.20 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), 19.40 Brown 
atya (angol), 20.45 Mattoni 
(cseh), 21.50 Pietro szigete 
(olasz), 23.30 Rém hango-
san és írtó közel (amer.)

Duna World
11.45 A tőrbecsalt Blan-
co Posnet (magyar), 13.00 
Híradó, 13.20 Horvát kró-
nika, 13.50 Román kró-
nika, 14.25 Család-barát, 
16.00 Magyar gazda, 16.25 
Noé barátai, 17.30 Ízőrzők, 
18.15 Kerekek és lépések, 
18.55 Itthon vagy!, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Tóth János (magyar), 
22.35 Ridikül, 0.00 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 A második 
lehetőség (lengyel), 16.25 
Olaszországról, 16.55 Kleist 
doktor családja (német), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Egy marék dollárért 
(amer.), 22.35 Az én vérem 
(német)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.20 Kerékpár-
túrák, 14.15 A diagnózis, 
15.20 Magyar magazin, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 A tavak titkos 
élete, 21.05 A szent háború, 
23.25 Fesztiválok

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (néemt), 
13.50 A farm, 15.05 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
10.35 Vadlovak, 12.50 
Topsztár, 13.05 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), 21.35 Szia, 
Lujza!, 23.00 Kapzsik, 
23.30 Gyilkos gondolatok 
(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, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 
14.50 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, 0.45 
Az élet csajos oldala (amer.)

M2
12.05 Mézga család kaland-
jai, 13.10 Vipo, a repülő ku-
tya, 14.00 Unizoomi csapat, 
14.35 Sam, a tűzoltó, 17.20 
Dr. Plüssi, 18.10 Szófia her-
cegnő, 19.50 A szárnyalók, 
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), 15.15 Végte-
len szerelem (török), 16.05 
Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.40 
Brown atya (angol), 20.30 
Bagi-Nacsa Orfeuma, 
21.30 A nők megkísér té-
se (cseh), 23.35 Árvácska 
(magyar)

Duna World
11.40 Az élet szerelmese 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazin, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.50 Kék boly-
gó, 17.15 Ízőrzők, 17.50 
Kerekek és lépések, 20.00 
Szenes Iván ír ta, 21.35 
Tóth János (magyar), 22.40 
Ridikül, 0.05 Rejtélyes 
XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A máso-
dik lehetőség ( lengyel), 
16.25 Olaszországról , 
16.55 Kleist dok tor csa-
ládja (német), 17.50 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.45 Szere -
lem Bora bora sz igetén 
(f rancia), 23.15 Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Művészetek, 15.50 Az agy 
titkai, 17.00 Hírek, 17.25 A 
rendelő, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Doku-
mentumfilm, 22.25 Fesz-
tiválpercek, 23.20 Rendőr-
ség, 23.35 Hírek

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Csalá-
di történetek, 11.55 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, 
21.40 A farm, 22.55 Nővér-
kék (szlovák), 0.00 Cobra 11 
(német)

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 12.50 
Topsztár, 13.05 Tárgya-
lóterem, 15.10 Életmen-
tők, 16.10 Nálunk, otthon, 
17.30 Híradó, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 K r imi, 
19.30 Híradó, 20.35 In-
kognitó, 22.20 Heti hetes, 
23.20 Gyilkos gondolatok 
(amer.), 0.20 Profik

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, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 
14.50 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, 0.45 Az élet csajos 
oldala (amer.)

M2
12.05 Mézga család kalandjai, 
13.10 Vipo, a repülő kutya, 
15.25 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, 13.55 Jamie 
egyszerű kajái, 14.30 Brown 
atya (angol), 15.15 Végtelen 
szerelem (török), 16.05 Rex 
Rómában (olasz), 18.45 Sor-
sok útvesztője (török), 19.35 
Brown atya (angol), 20.30 
Rita többet akar (angol), 22.25 
Moszkva tér (magyar), 0.55 
Hogy volt?

Duna World
11.30 Valaki (magyar), 
13.45 Öt kontinens, 14.15 
Család-barát, 15.50 Kárpát 
expressz, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Kerekek és lépések, 
19.00 Magyar válogatott, 
20.00 Önök kérték, 21.35 
Tóth János (magyar), 22.40 
Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A második 
lehetőség ( lengyel), 16.25 
Olaszország, 16.55 Kleist 
dok tor családja (német), 
19.00 Híradó, 20.30 Szlo-
vák ia , szeret lek!, 21.55 
Út taln utakon, 22.30 Ha-
milton

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 15.40 
Nemzetiségi magazin, 16.20 
Regina, 17.00 Tenisz, 17.25 
Röplabda Eb, 19.25 Jégko-
rong, 22.05 A nap sugarai 
(olasz-német), 23.55 Fesztivál-
percek

Markíza tv
11.45 Cobra 11 (német), 13.45 
A farm, 15.00 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 
Halálfutam (amer.), 0.55 Cob-
ra 11 (német)

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 12.50 Top-
sztár, 13.05 Tárgyalóterem, 
15.10 Életmentők, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Vakrandi 
(amer.), 23.00 A 93-as járat 
(amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Szeptemberi kerti feladatok

h um o r - c s o k o r

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

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

Augusztusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk szeptemberi, utolsó számában közöljük!

Gyep-rehabilitáció
Egy ilyen kőkemény nyár 
után nem sok hazai pázsit ma-
radt makulátlan. Elárulom, az 
enyém sem. De pánikra semmi 
ok! Most jött el az ideje, hogy 
helyrehozzuk a kárt. Ha van rá 
módunk, szerezzünk/béreljünk 
egy gyepszellőztetőt és azzal 
dolgozzuk meg a terepet. Ez 
nem csak fellazítja a talaj felső 
rétegét – ami több oxigént és 
vizet jelent a fű számára – de 
az ún. gyepfilcet, vagyis az el-
halt fű és moha maradványokat 
is felszedi. Ezt egy gereblyével 
szedjük össze és komposztál-
juk.
Ezek után célszerű egy felülve-
tést végezni, vagyis újrabeszór-
ni a területet fűmaggal. Adjunk 
a gyepnek némi őszi trágyát is. 
Végül alaposan locsoljuk be az 
egészet, így a trágya is bemo-
sódik és a kis fűmagocskák is 
beágyazódnak. Ügyeljünk rá, 
hogy a gyep később is nedves 
maradjon, különben a kis fiatal 
fűszálak nem fognak megered-
ni! 
Ültessünk mindent!
Az ősz a legjobb időszak az 
ültetésre. A hűvösebb, csapa-
dékban gazdagabb kora őszi 
időszak ideális facsemeték 
vagy cserjék ültetésére, átül-
tetésére. Ugyanis a tél beállta 
előtt még valamelyest „belak-
ják” gyökereikkel az új helyü-
ket, télen pedig megpihennek, 
és tettre készen kezdenek bele 
a tavaszba. Fontos! Bármilyen 
esős is az idő, az ültetés után 
egészen a fagyokig minden 
nap alaposan öntözzük be a 
csemetéket!
A szabadban lévő szobanövé-
nyeinkkel könnyen végezhet 
egy ilyen váratlan mínusz. 
Ha teljesen biztosra akarunk 
menni, a legjobb, ha már most 

behozzuk és téli helyükre köl-
töztetjük őket. 
Őszi vetés
Szomorú, de sajnos lassan a 
legtöbb zöldség leterem a vete-
ményesben. Amikor már nem 
igazán érnek be a paprikák, 
célszerű inkább könnyes bú-
csút venni tőlük (a zöldekből 
lehet jó kis savanyút csinálni). 
A helyükre pedig olyan zöld-
séget vessünk, mint a hónapos 
retek, a spenót, sóska, répa, a 
rukkola, amik még a tél beállta 
előtt leteremnek. Így kihasz-
nálhatjuk ezekben a hónapok-
ban is a konyhakertet. 
Ha jövőre szeretnénk 
fokhagymát, azt is 
most kell elültetni!
Fontos, hogy vetés 
előtt pofozzuk ki egy 
kicsit az ágyásunkat; 
lazítsuk és javítsuk 
fel a talaját (lehetőleg 
szerves tápanyaggal).
Őszi lemosó permetezés
Ha szeretnénk elkerülni, hogy 
a kertünket vegzáló kártevők 
elvackoljanak télire és jövőre 
is megjelenjenek, akkor ismét 
elő kell venni a permetezőt. 
Szerencsére elég ha egy jó 
lemosó permetezést alkalma-
zunk, ehhez pedig csak egy 
réz- és/vagy kénalapú, bioló-
giai szert kell használnunk. A 
lényeg, hogy bőséggel – mint 
azt a neve is jelzi – lemosó 
jelleggel használjuk, hogy 
mindenhová jusson belőle és a 
kéreg réseiben vagy a levelek 
fonákján se tudjanak megbújni 
azok az apró bajkeverők.
Szobanövényekkel óvatosan
Szeptemberben jelentősen 
lehűlhet a hőmérséklet, még 
az is előfordulhat, hogy vala-
melyik hajnalban lecsap egy 
hirtelen fagy, ezért nagyon 
figyeljük az időjárás előrejel-

zést, ugyanis szabadban lévő 
szobanövényeinkkel könnyen 
végezhet egy ilyen váratlan 
mínusz. Ha teljesen biztosra 
akarunk menni, a legjobb, ha 
már most behozzuk és téli he-
lyükre költöztetjük őket.
Fűszernövények
Most még szaporíthatjuk tő-
osztással a citromfüvet, a bors- 
és fodormentát. A hónap elején 
metsszük vissza a levendulát, 
zsályát és kakukkfüvet. Így 
jobban átvészelik a telet!
Szüretelés, felszedés
A meleg nyár előrébb hozza 

az éréseket is, ezért az alma, 
a körte, a szilva szedésének 
fő időszaka lesz a szeptem-
ber, nem is szólva a szőlőről, 
aminek a szüretelése ebben 
az évben már augusztusban 
megkezdődött. A tárlóhelyeket 
ennek megfelelően időben elő 
kell készíteni, gondoskodni az 
előző évi növényi maradvá-
nyok eltüntetéséről, a tárolás 
higiéniai és növényegészség-
ügyi feltételeiről.
A burgonya, a hagyma, a fok-
hagyma, a kömény és számos 
saját magunk által a kiskertben 
termelhető növényféle, illető-
leg ízesítő ekkor takarítható 
be. Még javában tart a paprika 
és paradicsom szezon, de már 
a savanyú uborka eltevés a vé-
gét járja, az egyéb savanyúság 
készítésének (ecetes paprika, 
káposzta, dinnye, zöldparadi-
csom stb.) pedig most jön el a 
dandárja.  –za–

 Egy olcsó szállodában panaszkodik a vendég:
– A szobámban két egér kergetőzik!
– Mit akar ennyi pénzért? Bikaviadalt?
Éjszaka bezörget egy ázott vendég a György és a 
sárkány nevű fogadóba. Egy nő nyit ajtót, akitől 
megkérdi:
– Nem adna valami ennivalót?
– Nem! – mondja a nő és becsapja az ajtót.
A férfi ismét bekopog, s mikor újra meglátja a 
nőt, azt kérdi:
– Nem beszélhetnék most inkább Györggyel?
– Mi lesz belőled, Pistike? Folyton csak a szex jár 
a fejedben. Abból nem lehet megélni.
– Dehogynem, tanár úr! Látná csak a nővéremet!
Kisfiú simogatja édesanyja gömbölyödő pocak-
ját. Az anyuka megkérdezi:
– Kisfiam minek örülnél jobban, ha a Jézuska 
kisfiú vagy kislány testvért hozna ajándékba?
Mire a gyerek:
– Hát, Anya, ha választhatok, akkor inkább egy 
biciklit szeretnék!

Szuri...

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha egy ideje úgy érzi, hogy 
csiszolnia kellene bizonyos személyiségjegyein vagy éppen 
jobban érvényre kellene juttatni érdekeit, most egy kis önfegye-
lemmel sokat léphet ebbe az irányba. Csupán saját gyengeségei 
és korlátai buktathatják el, ezeken azonban muszáj dolgoznia.
HALAK (február 21. – március 20.) Szokatlanul tisztán tuda-
tában van érzéseinek, vágyainak, igényeinek, ezért tudja, hogy 
mire van szüksége ahhoz, hogy elégedettnek érezze magát. Mivel 
másokra is érzékeny, könnyen talál most megfelelő társaságot, 
bármivel szeretné is elfoglalni magát.
KOS (március 21. – április 20.) Most valahogy csak a saját örö-
me érdekli. Úgy érzi, épp eleget volt már tekintettel másokra. Ha 
valami nem járul hozzá az ön jó érzéséhez, passzív és érdektelen 
iránta. Legyen tekintettel másokra is, hiszen ez nem jelenti azt, 
hogy mindenestől feláldozza magát mások érdekében. Keresse a 
középutat!
BIKA (április 21. – május 20.) Eddig minden kapcsolatában el-
jött egy pont, amikor a másik már nem kötötte le egészen, amikor 
megjelent egyfajta hiányérzet vagy jóllakottság. Új ismerőse vi-
szont minden tekintetben elégnek bizonyul, sőt még azt is élvezi 
vele kapcsolatban, hogy nem tudja, mennyit is jelent neki ön.

IKREK (május 21. – június 21.) Ha nem egészen korrekt kedve-
sével szemben, például ha belemegy egy viszonyba, előbb-utóbb 
saját magát fogja megbüntetni ezért, még ha nem is derül ki a do-
log. Önök között van egy olyan mély összetartozás érzés, amely 
ébren tartja lelkiismeretét. Keresse meg kitekintgetés okát!
RÁK (június 22. – július 22.) Ha nem akarja bocsánatkéréssel 
tölteni a hetet, inkább számoljon el magában tízig, mielőtt meg-
mondaná a véleményét bárkinek is. Nincs most türelme senki-
hez. Pontosan tudni véli, hogy mi az igazság, mi a megfelelő 
megoldás és ettől nem is engedi eltéríteni magát.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Most érzi csak igazán, 
mekkora felelősséget vállalt és milyen terheket vett magára. Ne 
aggódjon, könnyedén eleget tud majd tenni feladatainak. Ügyel-
jen arra, hogy ne szokjon vissza azokra a rossz szokásaira, ame-
lyekről nagy nehezen leszokott, mert másodszorra még nehezebb 
abbahagyni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Nyugodtan belekezdhet 
ezen a héten bármilyen új dologba. Annyira zavartalan és zök-
kenőmentes az együttműködés másokkal, hogy mindenhez talál 
támogatókat. Kiváló érzékkel választja ki azokat, akikkel valóban 
érdemes együtt dolgoznia, így hihetetlen tempóban halad.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön annyira kedves és 
szeretetreméltó tud lenni, ha akar, hogy garantáltan senki sem tud 
ellenállni a csábítási kísérleteinek. Egyetlen gondja, hogy nem 
biztos benne, valóban szabad ilyen magasan tartani a mércét, hi-
szen így láthatóan senki sem kap komoly esélyt önnél.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Össze van zavarodva 
egy kicsit. Magánéletének változásai kihatnak a munkájára is. 
Hangulatai hullámzóak és ezzel nehéz együttélni. Minden gond-
ja megszűnne, ha hajlandó lenne odafigyelni arra, mit is érez egy 
adott helyzetben és nem korábbi mintái alapján reagálna.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha csak teheti, kap-
csoljon vissza egy sebességet! Hagyja most másra a sürgősebb 
és stresszesebb ügyek intézését, maradjon a háttérben! Ha végig 
képben marad a történéseket illetően, ellenőrzése alatt tudja tar-
tani az eseményeket anélkül, hogy öné lenne minden felelősség.
BAK (december 22. – január 20.) Talán csak akkor értené meg, 
hogy milyen vészesen igénybe veszi szervezete teljesítőképessé-
gét, ha egy barátját látná ilyen rengeteget dolgozni. Mindenkép-
pen dicséretes dolog, hogy ennyire céltudatosan halad céljai felé, 
de ne élje fel minden tartalékát! Tessék pihenőnapokat tartani, de 
a sétákat sem kell túlzásba vinni.

– Jean, szaladjon előttem egy égő gyer-
tyával.
– Miért, uram?
– Fényűző szeretnék lenni.

– Mi az? Feldobják Géza bácsit és 
nem esik le semmi?
– ???
– Géza bácsi megfogta az Isten lábát.

– Jegyeket, bérleteket kérem felmutat-
ni!
– Egyik sincs!
– Megbírságolom és felszólítom, hogy 
azonnal hagyja el a járművet!
– És akkor ki vezeti tovább a buszt?

Két régi barát találkozik:
– És mondd csak, megőrizte a feleséged 
azt a gyönyörű lányos karcsúságát?
– Nem csak, hogy megőrizte, hanem 
azóta megduplázta!



6

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

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

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

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

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

Ápolónőt keresünk 
a Kis-Duna nyugdíjasotthonba.

Tel.: 035/ 7720 616
0907163 386.



lövők: Kósa, Bódiš, Csicsó 
* Keszegfalva – Csallóköz-
aranyos 2:3 (1:1) Góllövők: 
Trajcsik, Budai, illetve Lelkes 
mesterhármas * Izsa – Ne-
mesócsa 4:0 (1:0) Góllövők: 
Porubszky 2, Pásztor, Keszeg 
* Bátorkeszi – Bogya/Gellér 
11:1 (5:0) Góllövők: Oláh 3, 
Barton 2, Gáspár, Sátek, Szá-
raz 4, illetve Kovács * Csicsó 
– Hetény 0:2 (0:1) Góllövők: 
Tóth, Maríkovec (11m) * Szi-
los – Szentpéter 3:2 (1:1) 
Góllövők: Šenkár, Cabada, 
Kosztolányi, illetve Szakál 
(11m), Pšenák * Lakszakál-
las – Ifjúságfalva 3:1 (1:0), 
Góllövők: Császár, Györi 2, 
illetve Czukár * Örsújfalu 
– Bajcs 5:2 (0:0) Góllövők: 
Mészáros, Untermayer, Fábry, 
Šušik 2, illetve Lovász, Ko-
lompár * Dunamocs – Duna-
radvány/Marcelháza B 1:7 
(1:4), Horák , illetve Zsidek, 
Bottyán, Gumbér 4, Szeme-
nyei.
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TÖBBSZÖRÖS ULTRAMARATON

LABDARÚGÁS

SPORTHORGÁSZAT

SEISHIN KARATE

KOSÁRLABDA

CSELGÁNCS

Női labdarúgás

Evezés helyett lábtorna...

KAJAK – KENU
II. liga * 7. forduló: KFC Komárom – Szakolca 1:1 (0:0)

Az Ásványi Balázs – Pittner Marek, Pagáč Slavomír, Varjas Zoltán, Končal Matej, Šimko Martin, Rigó Marek, Pinte 
Patrik, Holík Ján, Fokaidis Athanosios, Kneževič Lazar illetve Leckéši Lukáš, Szalai András, Kollár Roman, Antálek 
Samuel, Mikeš Erik, Krela Jakub és Újlaky Dominik összeállítású komáromi csapat hatalmas küzdelmet folytatott a 
vendégek jól felkészült csapatával. A szakolcaiak pontot rabolni jöttek és ezt nem tudtuk megakadályozni.

III. liga 5. forduló
Lapzárta után kerül sor a Mar-
celháza – Maniga (Malženi-
ce) találkozóra * A bajnokság-
ban Marcelháza a tabella 5. 
helyén áll.

IV. liga 5. forduló
Párkány – Naszvad 4:3 (3:1) 
Az első játékrészben kissé 
„megilletődve” szerepelt a ven-
dégcsapat, viszont elismeréssel 
kell megállapítani, hogy a pár-
kányiak rendkívül jó taktikával, 

erős védelemmel és intenzív 
csatársorral léptek pályára. A 
második játékrészben erősöd-
tek a naszvadiak, de lemara-
dásukat nem tudták behozni. 
Góllövők: Cingel, Magyar 2 * 
Ógyalla – Tavarnok 2:0 (2:0) 
Folyamatosan a hazai csapat 
irányította a játékot, a máso-
dik játékrészben azonban több 
kezdeményezést várt el a szur-
kolótábor. Góllövő Tóth 2 (1 x 
11 m) * Garamkovácsi – Gúta 

Annak ellenére, hogy egyetlen 
gól sem született az első 45 
perc alatt, a nézők igazán nem 
unatkoztak. Mindkét fél hatal-
mas iramot diktált, ahol a cél 
az ellenfél kapuja volt. Bevenni 
egyik félneknek sem sikerült. A 
találkozó 20. percében gólhely-
zetbe került a KFC, amikor Pitt-
ner látta meg a védők közötti le-
hetőséget, a tizenhatoson belül 
Rigó elé gurított, aki jól célzott 
a rövid sarokra, de a vendégek 
kapusa védeni tudott. A vendé-
gek is okoztak kellemetlen pil-
lanatokat. Ilyen volt az, amikor 
Šebesta pontos baloldali beadá-
sa után a jókor érkező Haša fe-
jese alig kerülte el a jobb alsó 
sarkot. A félidő végéig még két-
szer volt gólszerzési lehetősége 
a komáromi csapatnak. A 27. 
percben egy gyors hazai táma-
dást követően Pinte a tizenhatos 
közelében csapott le a labdára, 
de jócskán a kapu fölé lőtt. A 30. 
percben ismét Pinte viharzott el 
a bal oldalon az alapvonalig, 
élesen lőtte a labdát az ötösön 

belülre, a kapu torkában azon-
ban reflexszerűen vágta ki azt 
Kneževič elől a vendégek hát-
védje.
A második félidő elején érez-
hető volt, hogy a hazai csapat 
pályafölényt vívott ki, viszont 
három tökéletes gólhelyzetet 
is kialakítottak. A 49. percben 
Rigó hosszú passzal Kneže-
vičet indította a baloldalon, a 
középcsatár nagy labdát tálalt 
a fiatal görög Fokaidis elé, aki 
lehagyva védőjét futtából lőtt 
kapura, a labda az egyik vé-
dőről Pittner elé pattant, aki 
ballal védhetetlen gólt lőtt a 
bal alsó sarokba – 1:0. Az 55. 
percben Szalai–Pittner össz
játék után az utóbbi élesen 
belőtte a labdát a kapu elé, az 
ötös sarkáról Fokaidisz egyből 
kapura bombázott, de a lab-
da a rövid felső sarok felett 
hagyta el a pályát. Eldőlhetett 
volna a mérkőzés. A komáro-
miak továbbra is folyamatosan 
támadták a szakolcai kapust, 

3:12 (0:1) A 45. percben Szőcs 
lőtt gólt, de a második játék-
részt már a hazai csapat irá-
nyította * Udvard – Ímely 2:0 
(0:0) Szép játék mellett az íme-
lyieknek csak a szerencsével 
volt problémájuk * A bajnoki 
táblázatban 5. Ímely (9 p), 11. 
Ógyalla (6 p), 13. Naszvad (4 
p), 15. Gúta (3 p).

V. liga – 5. forduló
Szalka – Perbete 3:2 (1:2) 
Szép játékkal fordított a hazai 
csapat. Perbete góljait Szekeres 
(8. p) és Lakatos (45. p) lőtte * 
Berekalja – Újgyalla 2:1 (2:0) 
Habara becsületgólja a 74. 
percben született * Bánkeszi – 
Nagykeszi 0:3 (0:2) Szép játék, 
megérdemelt győzelem. Góllö-
vők: Turza (31. p), Tóth (41. p), 
Ferenczi (68. p) * Ekel – Ipoly-
ság 0:3 (0:2) * A bajnoki táblá-
zatban: 4. Ekel (10 p), 5. Actív 
Nagykeszi (10 p), 10. Perbete 
(7 p), 14. Újgyalla (2 p).

VI. liga – 5. forduló
Búcs – Madar 3:0 (2:0) Gól-

Kopcsány – KFC Komárom 0:3 (0:1)
A Boros Dominika – Horváth Beatrix, Nagy Laura, Melichár-
ková Zuzana, Both Alexandra – Németh Vivien, Tóközi Tímea, 
Csicsó Andrea, Németh Kristina – Pintér Noémi, Gaál Csenge, 
illetve Beke Réka, Bögi Viktória, Győri Bianka felállítású csapat 
ezúttal a Szakolcától 10 km-re délnyugatra, a cseh határ mellett 
fekvő Kopcsányban lépett pályára.
A győzelem ellenére a vég-
eredmény nem tükrözi a játék 
képét, ismét sok gólhelyzet 
maradt ki. Gaál Csenge, Pintér 
Noémi (a gólja ellenére) hadi-
lábon állt a szerencsével. Ren-
geteg helyzetet dolgoztak ki a 
középpályások, csak éppen a 
háló rezzenése maradt el. Em-
lítést érdemel még Győri Bian-

ka felső kapufája és fejese, ami 
csak centikkel ment mellé úgy, 
mint Beke Réka helyzete. A vé-
dősor hathatósan támogatta a 
csapatot kevés munkát hagyva 
a kapusnak. Következő bajnoki 
meccsük szombaton, szeptem-
ber 7én 10 órakor lesz hazai 
pályán a KFC stadionjában 
Szentgyörgy ellen -haga-

A dél-komáromi „vasember”, Szőnyi Ferenc ezúttal Svájcban 
újabb emberfeletti táv leküzdését vállalta, amely teljesítésére 
öt nap állt rendelkezésére. Szerdán vágott neki az óriási távo-
kat felölelő swissultra ötszörös ironman versenyének. 
Szőnyi Ferenc legutóbb Ausztriában vett részt a Nemzetközi 
Ultratriatlon Egyesület (IUTA) által kiírt ötszörös távú ironman 
versenyen, ahol sikerült a hatodik helyen végeznie. A komáromi 
vasembertől azonban már megszokhattuk, hogy embert próbáló 
versenyeken teszi próbára képességeit, rendszerint sikerrel. Az 
ötnapos megmérettetésen 1130 kilométert kell teljesíteniük a ver-
senyzőknek. Naponta ez nagyjából 4 kilométer úszást, 180 kilo-
méter bringázást és 42,2 kilométer futást jelent.

Véglegessé vált a komáromi MBK Rieker COM-therm ko-
sárlabdacsapatának játékoskerete. Az összeállítás utolsó 
fázisában érkezett Komáromba a szlovéniai, húszéves Nino 
Gabrijel.
A fiatal játékos számára ez lesz az első külföldi szereplése. Ko-
rábban a szlovén másodosztályú ligában, a Grosuplje csapatá-
ban lépett pályára, majd átcsábították a korábbi konkurenciához, 
a Škofja Loka csapatának egyik oszlopos tagja lett. Az elmúlt 
idényben szerződést kötött 
Ilirijo Ľubľanoval és remek 
sportévet vallhat magáénak. 
Tizenhárom mérkőzésen lé-
pett pályára, egyénileg 4,5 
pontot szerzett, 2,5 felugrá-
sa volt és 1,8 gólpasszot ért 
el. Mindezzel elérte, hogy a 
nemzetközi eurobasket.com 
portál beválasztotta a múlt 
évad legjobb újonc csapa-
tának tagjai közé. Remél-
jük, hogy a csapatszellem-
ben játszó fiatal komáromi 
„szerzemény” az MBK Rie-
ker COMtherm pályáján is 
bizonyít majd.

Az olaszországi Monfalcone települést Friuli-Venezia Giulia 
régióban, Gorizia megyében találjuk. Lakosainak száma csak-
nem 28 ezer fő. Augusztus végén benépesült a kisváros, ugyan-
is a hagyományokhoz illően, itt tartják A nyíltvízi kajak-kenu 
egyfajta nemzetközi versenyét, amelyről természetesen ezúttal 
sem hiányozhattak a komáromi kajak-kenu klub versenyzői. 
Most sem okoztak csalódást, hiszen K1-5 ezer m-es futam-
ban a kadétlányok versenyében Koczkás Eszter, a kenusok 
5000 m-es futamában a juniorok korcsoportjában testvére, 
Koczkás Dávid aranyérmes lett. Felvételünkön (balról fent) a 
monfalconei edző, Koczkás Olivér, a monfalconei klubelnök, 
illetve (lent) a komáromi versenyzők Koczkás Olivér edzővel.

XIII. Nemzetközi nyári tábor
Augusztus 23-án vette kezdetét a Seishin Karate Klub szer-
vezésében, a Szlovák Shinkyokushin Karate Szervezet XIII. 
Nemzetközi Nyári edzőtábora. A négynapos táborban közel 40 
fő vett részt.
A táborszervező Markovics Já-
nos 4danos mester volt, aki a 
klub, és a szervezet vezetője is 
egyben. Meghívott táborvezető 
volt Magyarországról Fris Fe-
renc 4dan, és Seishin Karate 
Klubból Hupian Kristína 2dan. 
Pénteken két edzés is volt, egy 
ráhangolódó, ahol átismétel-
ték az előző táborok anyagát. 
Majd egy éjszakai edzés, amit 
közös énekléssel, mantrázással 
(dobok kíséretében) indítottak. 
Végül a MediBall labdával fi-
gyelem és időérzék fejlesztést 
gyakoroltak. A szombat reg-
geli edzés légzéstechnikával, 
a délelőtti edzéseken, helyes 
testtartással, testrendszerrel, és 
a testtudattal, irányváltásokkal, 
küzdelmi mozgással, és délután 
ezek beépítése következett a 
küzdelembe.
A tábor programjában szerepelt 
közös sámándobolással egybe-
kötött meditáció és éneklés, in-
tuíciós játékkal a hatodik érzék 
fejlesztése, íjászkodás, ostor-
használat, kardbemutató.
A tábor övvizsgával zárult, ahol 
először a technikai részt teljesí-
tették, majd kemény küzdelmek 
következtek. Több tanítványnak 
is beérett többéves munkája. A 
gyerek csoportból sárga övre 
vizsgáztak: Rakus Ján, Sárai 
Csongor, Borbély Barnabás, 
Bíró Bendegúz, Vígh Lara, Há-

jas Kornél, Menző Márk, és Gá-
nyovics Ádám. Zöld övre sikere-
sen vizsgázott 8 év kitartó munka 
után Markovics Áron (Keszeg-
falva), Szabó Bálint (Ekel) pedig 
barna övre tett sikeres vizsgát, 
akinek 9 év munkája érett be. 
Összesen 22 sportolónak sikerült 
előre lépnie egy övfokozattal.
Jövőre ugyanitt találkoznak, de 
addig még rengeteg kihívás (7 
órás küzdelmi edzés), edzőtábor 
és verseny vár rájuk. Többek kö-
zött a Kovács Kata Zsófia Em-
lékverseny, amely októberben 
kerül megrendezésre Dunaszer-
dahelyen, és több magyarországi 
verseny is.

Szeptember 14-én minden bizonnyal benépesül Gútán a Kis-Duna 
holtága, ahol 8 és 11 óra között hatodik alkalommal rendezik meg 
a nyugdíjasok és a gyermekek számára az ingyenes járási horgász-
versenyt. A Mi Gútánkért PT által szervezett versenyt a horgász-
szövetség helyi szervezete és a város önkormányzata támogatja.

Elnöki Vándorserleg
Szilos – Komját 2:2 (büntetőkkel 3:1), Góllövők: Cabada 2 – 
Garay, Krehák.

A múlt hét végén rendezték meg 
Pozsonyban a Veterán nők és 
férfiak 17. országos bajnokságát, 
amelyről természetesen nem hi-
ányozhattak a gútai cselgáncso-
zók sem.
A pozsonyi Sokol cselgáncsklub 
versenyének jelentőségét elsősor-
ban a hatalmas érdeklődés iga-
zolta. A továbbra is rendkívüli 
sportteljesítményekre képes kö-
zépkorosztály képviselőinek harca 
is elismerésre méltó volt. A gútaiak 
három aranyéremmel tértek haza: 
1. Fekete Ákos – M1 – 81 kg * 1. 
Zahorec Norbert – M1 – 100 kg 
* 1. Fördős Tamás – M2 – 90 kg.

A múlt héten zajlott a szegedi kajak-kenu világbajnokság, 
amelyen öt sportoló, valamint Likér Péter edző és Viszlai 
Igor masszőr képviselte Komáromot. Valamennyiüket a 
város vezetése a Holt-Vágon fogadta, ahol az új csónak-
kölcsönzőben vízibiciklire szálltak és igazolták, hogy ké-
zizmaik mellett lábtechnikájukkal sincs baj...

ám a 63. percben egy újabb 
lehetőséget hagytak ki: Pinte 
megkerülve a kifutó kapust 
áttette a labdát a bal lábáról 
a jobbra, ám a vendégek két 
hátvédje a másodperc töredé-
ke alatt a rövid sarokban ter-
mett, és a komáromi csapat-
kapitány lövését a gólvonalról 
vágták vissza a mezőnybe. 
A 81. percben Haša vezetett 
egy jobb oldali támadást, aki 

pontosan tálalt a kapura törő 
Blažek elé. Őt Končal hátul-
ról meglökte az ötös sarkánál, 
s a játékvezető abban a pil-
lanatban a tizenegyespontra 
mutatott. A büntetőt Haša 
értékesítette – 1:1. A bajnoki 
táblázatban a Komáromi KFC 
a nyolcadik helyen áll.
Komárom a 8. fordulóban 
Liptószentmiklósra látogat.

-koan-

A nyári felkészülés során a ko-
máromi KFC-ban mutatkozott 
be először Athanasios Fokaidis. 
Az ilyenkor szükséges formali-
tások után a az MFK Karwvi-
ná csapatától elbúcsúzva, most 
már hivatalosan is a KFC játé-
kosa. – Nagyon boldog vagyok 
és jó érzés a KFC tagjának len-
ni, mivel itt igazi családra lel-
tem, mindenki kedves velem és 
minden erőmmel a komáromi 
csapat sikeréért küzdök majd 
– nyilatkozta a rendkívül szim-
patikus középpályás.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a 
komáromi Ancsin Péter (73 éves), Lehoczki Ondrej (72 
éves), Szabó Ondrej (71 éves), Szabó József (70 éves), 
Šajben János (65 éves), a gútai Tánczos János (70 éves), 
Fekete Julianna (91 éves), Gőgh Géza (93 éves), Zube-
rová Mária (91 éves), Csontos Mária (82 éves), a csalló-
közaranyosi Kékesi Imre (69 éves), az izsai Körösi Jú-
lius (61 éves), az újgyallai Šiffelová Mária (70 éves), a 
nemesócsai Burkuš Ilona (72 éves), Kalácska Ildikó (41 
éves), valamint a tanyi Pusztai Éva (62 éves). 

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a komáromi Bögi Be-
nett, a párkányi Prekop Hugo és Szalatnyai 
Zsombor, a naszvadi Kovács Olivér, a kőhíd-
gyarmati Oláh Luca, az ekeli Nagy Levente István, 
a bátorkeszi Zaťko Denis, a gútai Paris Zsófia és Rafael 
Nikolasz, a megyercsi Velschitz Kornél, a marcelházai 
Csóka Regina, a kavai Hozman Viktor, a csallóközara-
nyosi Uzola Anna, a negyedi Desatová Anna és Emma.

A Dunatáj receptkönyvéből

Tejfölös csirkeragu
Hozzávalók
4 adaghoz:
1 nagy csirkemell
50 dkg gomba
1 nagy fej hagyma
só
bors
majoranna
tejföl
petrezselyem
pici olaj
1 nagy paradicsom
1 zöldpaprika
1 evőkanál liszt

Hozzávalók:
A tésztához:
5 dkg étcsokoládé
3 tojás
5 dkg vaj
7,5 dkg porcukor
5 dkg liszt
1 mokkáskanál sütőpor
2,5 dkg étkezési keményítő
2,5 dkg darált mandula
Valamint:
50 dkg szilva a díszítéshez
3 evőkanál cukor
1,5 dl narancslé
1 dl vörösbor
6 lap zselatin
5 dl tejszín

15 dkg szilvalekvár
A díszítéshez:
2 dl tejszín
5 dkg vágott pisztácia
szilva

Habos szilvatorta

Elkészítése:
Kibélelünk sütőpapírral egy 26 cm átmérőjű kapcsos tortafor-
mát. A csokoládét összetördeljük, és vízfürdőben felolvasztjuk. 
A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük.
A sütőt 180 C-ra előmelegítjük. A vajat habosra keverjük a cu-
korral és a tojássárgájával, hozzáadjuk az olvadt csokoládét. A 
lisztet elvegyítjük a sütőporral, a keményítővel, a mandulával, 
majd a tojáshabbal felváltva a vajas masszába dolgozzuk. A 
formába simítjuk, és a sütőben kb. 25 percig sütjük. Hagyjuk 
kihűlni. A szilvát megmossuk, kettévágjuk, kimagozzuk. Ösz-
szekeverjük a cukorral, a narancslével, a borral, felforraljuk, 
és 10 percig rotyogtatjuk. Közben a zselatint vízbe áztatjuk. 
A szilvapépet átpasszírozzuk. A zselatint kinyomkodjuk, felol-
vasztjuk, és a még langyos szilvapürébe keverjük. 10 percig 
pihentetjük. Kemény habbá verünk 5 dl tejszínt.
A tortalapot tálra tesszük, visszakapcsoljuk köré a forma olda-
lát. A tortalapot megkenjük a szilvalekvárral, rásimítjuk a ha-
bot, a hűtőben hagyjuk megdermedni (kb. 4 óra).
Díszítéskor a tortáról levesszük a karikát. A maradék 2 dl tej-
színt kemény habbá verjük. A tésztát megkenjük vékonyan tej-
színnel, és rászórjuk a vagdalt pisztáciát. A maradék tejszínhab-
ból rózsákat nyomunk a torta tetejére. A szilvát megmossuk, 
kimagozzuk, vékony szeletkékre vágjuk, és a tortára rakosgat-
juk. A mentalevelekkel díszítjük.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a komáromi Németh Alexander és Bílá 
Mónika, a komáromfüssi Bartalos Gabriel a nemesócsai 
Tóthová Klaudia, a galántai Máró Miklóš és a komáro-
mi Tóthová Emese, a komáromi Ševčík Štefan és Koři-
nová Natália, a komáromi Szalai Gabriel és Golaszová 
Tímea.
Gútán: a tatai (HU) Nemes László és a gútai Nagy An-
namária, az ifjúságfalvai Csomor Rudolf és Bourová 
Andrea, az ifjúságfalvai Dobi Tamás és Kaderábeková 
Szandra.

szeptember 7 -én Regina, Ivor
szeptember 8-án Mária, Adrienn
szeptember 9-én Ádám
szeptember 10-én Nikolett
szeptember 11-én Teodóra
szeptember 12-én Mária
szeptember 13-án Kornél

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

Elkészítése:
A hagymát karikára vágjuk, olajon megdinszteljük. Rádobjuk a ka-
rikára vágott paradicsomot és a paprikát, hagyjuk levet engedni. A 
csíkokra vágott csirkemellet is hozzáadjuk, kifehérítjük, és gazda-
gon fűszerezzük. Pici vízzel felöntjük, 15 percig főzzük.
Az apróra vágott gombát beletesszük, összefőzzük, majd a lisztet 
elkeverjük a tejfölben, és ezzel behabarjuk a ragut. Összeforraljuk, 
majd párolt rizzsel, rizibizivel vagy főtt tésztával tálaljuk.M E G E M L É K E Z É S E K
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Akit őriz a szívünk, nem hal meg soha,
akit lelkünkbe zártunk, nem hagy el soha.

Fájó szívvel emlékekezünk
halálának huszadik

évfordulóján,
szeptember 5-én

özv. Varga Erzsébetre
(született Szépe)

Gútán.
Emlékét örökké őrzi

szerető családja és keresztlányai

Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk
Holderik Károlyra,

Komáromban
halálának első évfordulóján.
Akik szerették és ismerték,

emlékezzenek rá velünk együtt 
ezen a szomorú évfordulón.
Szívünkben örökké élni fog.

Gyászoló családja

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50. – eurótól,
  

betűaranyozás: 
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

Eladó Búcson elektromos
(villanymotoros)

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

Heremag eladó.
Tel.: 0907 578 200

Podunajské múzeum v Komárne
prijme do pracovného pomeru od 1. 11. 2019

finančnú referentku.
Náplň práce: vedenie personalistiky, spracovanie mzdovej 
agendy, (verejná správa), pokladničná agenda, administratíva a 
správa registratúry.
Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. 
stupňa.
Aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka je nutná.
Základný tarifný plat v rozsahu 629 – 755 € v závislosti od od-
bornej praxe a kvalifikácie. Žiadosť s priloženým životopisom 
pošlite na adresu: Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 
13, 945 01 Komárno najneskôr do 30. 9. 2019.
Ďalšie informácie na telefónnom čísle: 035/7731 476.

A leggazdagabb 
könyv- és kotta-
kínálatot nálunk 
találja!


