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A közös menekültpolitika kialakítását támogatja az Európai Unióban a parlament külügyi 
bizottságának elnöke, Cséfalvay Katalin, aki szerint az a szolidaritáson és az önkéntességen, 
illetve a menekültek igényeinek tiszteletben tartásán alapulhatna. Mindez szerinte hosszú 
távú megoldást eredményezne, és megakadályozná az olyan válságokat, melyet a 2015-ös 
évben éltünk meg. Mint köztudott, a Híd korábban is pozitívan értékelte a migránsok ér-
kezését, ám az utóbbi három évben – valószínűleg kormánypártisága miatt – szemérmesen 
hallgatott korábbi meggyőződéséről. Most a párt második embere már nem rejtegette véka 
alá a korábbi pártprogramot.

Bugár komáromi „focisztorija” után
Cséfalvay Katalin is kiverte a biztosítékot

Kibújt a szög a zsákból?

Amint azt a képviselő asszony 
a vele készült beszélgetés során 
kifejtette, ugyanakkor az unió-
nak közös integrációs rendszer-
re is szüksége van a befoga-
dott menekültek integrálására. 
„Éppen az integrációs politika 
az, ami nekem az uniós migrá-
cióról szóló beszélgetésekből 
a leginkább hiányzik, s amely-
nek elfogadása és következetes 
megvalósítása megakadályoz-
hatná az Európába özönlő mig-
ránsáradatból eredő kételyek 
beteljesülését” – fogalmazott. 
Véleménye szerint az integrá-
ciós politika segítene azoknak, 
akik a segítségünkre szorulnak, 
egyúttal azonban megakadá-
lyozná a menekültrendszerrel 
való visszaélést is. „S ami még 
fontos, megelőző módon hatna 
a gettók kialakulására és a ben-
ne élők radikalizálódására” – 
fűzte hozzá a képviselő.
A parlamenti bizottság elnöke 
szerint is szükség van a legális 
menekültrendszer egységesí-
tésére, amely az egyes tagálla-
mok igényein alapulna. „Ennek 
fő eszköze lehetne a már meg-
lévő, ám kevésbé alkalmazott 
európai kékkártya-rendszer, 
főleg ha sikerülne elérni a ké-
relmek rugalmasabb intézését, 
hogy csökkenjen a harmadik 
országokból eredő illegális, 
ellenőrizetlen gazdasági mig-

Helemba és Ipolydamásd között megépülhet az Ipoly-híd
Új gyorsvonat Érsekújvárból Pozsonyba

Mélyen tisztelt Elnök úr!
Magvas teendői mellett bizonyára ke-
vés ideje jut a társadalmi élet különbö-
ző szegmenseinek tüzetes megismeré-
sére. Ebben szeretnénk Önnek segíteni 
e szerény kis ajándékkal, egy könyv-
vel, amit nem régen elhunyt barátunk, 
Böröczky József írt, KFC 111 címmel, 
2011-ben a komáromi labdarúgásról 
annak hiteles látképét megrajzolva. 
Szeretnénk, ha a könyv elolvasásával 

megfelelő és bizonyított ismeretekhez 
jutna a komáromi labdarúgás történe-
téről. A szórakoztató formában megírt, 
szinte dokumentumszerű pontosság-
gal szerkesztett könyv nagy segítsé-
gére lehet abban, hogy a komáromi 
focit el tudja helyezni a szlovák lab-
darúgás palettáján. Klubunk ugyanis 
a mai Szlovákia területén a harmadik 
bejegyzett egyesület és az első olyan, 

amelyik már a nevében is viseli a fut-
ball szót. 
Reméljük, sokoldalú elfoglaltságai 
mellett, tud időt szakítani a könyv 
elolvasására és segíti tájékozódását a 
labdarúgóberkek múltbeli, sőt jelen-
legi ténykedését illetően. Ehhez kívá-
nunk Önnek nagyon jó egészséget!

 Nagy tisztelettel
a KFC Komárom

Akinek van múltja, jövője is lesz!
A múlt hét egyik legnagyobb botrányát az váltotta ki, hogy 
a Most-Híd országos elnöke, Bugár Béla a magyartorszá-
gi Népszavának nyilatkozva arról elmélkedett, hogy a FI-
DESZ által támogatott projektek (iskolák, óvodák, egyhá-
zi épületek) felújítására adott magyar támogatások rossz 
kezekben vannak, ellenőrizhetetlenül tűnnek el, illetve 
kerülnek vissza magyarországi kezekbe. Igaz, hozzátette, 
hogy minderre nincs bizonyítéka. 

Ennek kapcsán azon is értetlenkedett, hogy miért kell Ko-
máromba stadion, amikor nincs is valódi labdarúgás a vá-
rosban. Igaz, megdícsérte a kosárlabdázókat és a röplab-
dázókat is, ám mindez úgy hangzott, mintha Komáromban 
nem lenne történelme a labdarúgásnak. A komáromi KFC 
vezetősége levélben és egy ajándékkönyvvel válaszolt Bu-
gár Bélának, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében 
közlünk.

Múlt héten kedden került sor Nyitra Megye Önkormányzatának 7. képviselő-testületi 
ülésére. A tárgyalások során többek között a képviselők jóváhagyták a Helemba és Ipoly-
damásd között megépítésre váró Ipoly-hídról szóló megállapodást a két társberuházó, 
Nyitra megye és a NIF Zrt. között. Néhány hónapon belül várható ez ügyben az Inter-
reg Szlovákia-Magyarország Program Irányító Hatóságának döntése, majd a kivitelezés 
nemzetközi közbeszerzésének meghirdetése. Optimális forgatókönyv alapján 2019 végéig 
elkezdődhetne az építkezés.
A képviselő-testület jóvá-
hagyta a Nyitra Megyei Ön-
kormányzat konszolidált 
zárszámadását a 2017. évre. 
Megállapíthatták, hogy a tes-
tület jól sáfárkodott és kellő 
tartalékkal rendelkezik.
A megyei képviselő-testület le-
váltotta az Érsekújvári Műve-
lődési Központ igazgatónőjét, 
dr. Marta Šimo-Svrčekovát. A 
szavazást megelőzően indu-
latos bemutatkozás, szóváltás 
és vita volt a nyitrai megyehá-
za tanácstermében. Kérdéses, 
hogy a megye elnöke tíz napon 
belül aláírja-e a testület határo-
zatát. Ha igen, végre kiírható 
lesz az intézmény igazgatói 
tisztségének betöltésére vonat-
kozó pályázata.

Ezentúl csak elektronikus 
formában

Idén a vonatkozó jogszabályok 
értelmében a megyei támoga-
tásra benyújtott pályázatok a 
kultúra, sport, idegenforgalom, 
regionális fejlesztés, egészség-
ügy terén és más területeken 
csupán elektronikus formában 
lesznek benyújthatók. Vonat-
kozik ez immár a 2019. évre 
benyújtott pályázatokra is, 
amelyek benyújtási határideje 
október 15.
Az MKP megyei képvise-
lő-csoportja nevében Farkas 
Iván frakcióvezető közérdekű, 
sokakat érintő kérvénnyel for-
dult a megyei hivatalhoz. Bár 
elektronikus formában kell a 
pályázatokat benyújtani, ám 
a megyei hivatal válasszon 
emberbarát módot – mond-
juk az eddigi űrlapok kitöltött 
formában, e-mailben történő 
beküldését – és ne kötelezze a 
pályázókat arra, hogy a megye 
hivatalos elektronikus ügy-
félkapuján keresztül nyújtsák 
azt be. Ez még nem működik 
tökéletesen, mert a megyei 

elektronikus ügyfélkapu a pá-
lyázót az e-slovensko.sk állami 
ügyfélkapura tereli, amelyen 
csupán elektronikus aláírással 
és chippes személyi igazol-
vánnyal rendelkező személyek 
nyújthatják majd be a pályáza-
taikat. A vonatkozó törvény ezt 
megköveteli a vállalkozóktól, 
ám nem követeli meg a civil 
és társadalmi szervezetek ve-
zetőitől, sportszervezetek el-
nökeitől. Ennek következtében 
megtörténhetne – a benyújtási 
határidőig fennmaradó idő rö-
vidsége miatt –, hogy az eddigi 
pályázók töredéke nyújthatná 
csak be a pályázatát új, elektro-
nikus formában. Remélhetőleg 
a megyei hivatal megtalálja a 
megfelelő, emberbarát módot 
és kellőképpen tájékoztatja az 
érdeklődőket a benyújtás mód-
járól.

Közlekedési kérdések
A tömegközlekedés menet-
rendjének előkészítése és koor-
dinálása, a módosító javaslatok 
iktatása és elküldése a közleke-
dési minisztériumba a megye 
hatásköre, a megyei hivatal fel-

adata. E témában egy további 
közérdekű kérvénnyel fordult 
az MKP frakciója a megyei hi-
vatalhoz. A december 12-től ér-
vényes új vasúti menetrendben 
egy új gyorsvonatot iktatnak 
be, amely 5 órakor indul Ér-
sekújvárból Pozsonyba, majd 
Prágába. Ennek Párkányból 
és Csatáról nincs csatlakozá-
sa, mert a Párkányból érkező 
személyvonat az új menet-
rendben 5.12 órakor érkezik 
Érsekújvárba. Mivel Párkány 
és Zselíz környékéről többen 
is ingáznak a pozsonyi munka-
helyükre, Farkas Iván kezde-
ményezte, hogy a Párkány és 
Érsekújvár közötti és a Csata 
és Párkány közötti kora reggeli 
személyvonatok menetrendjét 
változtassák meg úgy, hogy az 
azon utazók elérjék az 5 órakor 
Érsekújvárból induló gyorsvo-
natot. A határozati javaslatot a 
megyei önkormányzat elfogad-
ta és a megyei hivatal illetéke-
sei továbbítják majd az állami 
közlekedési hatóságnak, hogy a 
fentiek szellemében módosítsa 
a jövő évi vasúti menetrendet.

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, az el-
múlt napokban Pat község méltó emléket állított I. világhá-
borús hőseinek. A fekete gránitpalából készített kereszt ta-
lapzatán olvasható azon patiak neve, akik az első világégés 
csatáiban vesztették életüket. Az emlékmű a marcelházai 
Bélai kőfaragó cég szakmunkáját dicséri. Felvételünkön dr. 
Szabó Olga polgármester mond megemlékező beszédet.

ráció nyomása” – véli Cséfal-
vayová, aki szerint a további 
migrációs válság megelőzésének 
feltétele az unión belüli hatéko-
nyabb együttműködés.
„Az együttműködés elsősorban 
a külső határok védelmében 
fontos vagy az információk ru-
galmas cseréje terén, illetve a 
rendőrségek munkájában. De 
erősebb unió nélkül ez nem le-
hetséges” – fűzte hozzá a kép-
viselő, aki szerint uniós szinten 
olyan rendelkezéseket kellene 
elfogadni, amelyek megaka-
dályoznák, hogy a tagállamok 
önkényesen visszaállítsák a ha-
tárellenőrzéseket a belső uniós 
határok között, amint az jelenleg 
tapasztalható.
„A biztonsági veszély indokolt 
és különleges eseteiben a tagál-

lam végezhetne határellenőrzést 
feltétlenül szükséges ideig, ám 
nem a letelepült migránsok má-
sodlagos elvándorlásának ve-
szélye elleni tartós eszközként” 
– mondta Cséfalvayová.
A parlamenti bizottság elnöke 
ezért például az Európai Bizott-
ság ama javaslatát támogatja, 
amely szerint az átmeneti határ-
ellenőrzések ügyében az európai 
szerveknek is döntéshozó szere-
pük lenne, s hogy a biztonság ga-
rantálására a tagállamok operatív 
határrendészeti ellenőrzéseket, 
határon átnyúló rendőrségi és 
hírszerzési együttműködést és 
információcserét, legfőképpen 
pedig megosztott európai biz-
tonsági adatbázisokat alkalmaz-
zanak.

(Pravda/Felvidék.ma)

A gútai Tündérkert óvoda mellett
a város is korszerű játszóteret kap

Mint arról korábban már hírt adtunk, a volt Brünni téri lakótelep fél évszázados óvodájának 
épületét a nyár folyamán teljesen felújították. Kicserélték az elektromos vezetékeket, moder-
nizálták a központi fűtést, a nyílászárókat, valamint az óvoda játékszigete a 21. századnak 
megfelelő modern és biztonságos kültéri elemekkel bővült. A játszóterek bővítése azonban ez-
zel nem fejeződik be, Gúta újabb projektet indíthat.
Hat szlovák és négy magyar 
Duna menti település közös pá-
lyázatot nyert, így egymás neve-
zetességeinek kicsinyített másait 
építhetik fel, amelyek interaktív 
játszótérként lesznek használha-
tók.
– Az összberuházás teljes költ-
ségvetése meghaladja a 900 
millió forintot (3 millió euró). 
A települések a források 85 
százalékát az Európai Uniótól, 
15 százalékát pedig az érin-
tett kormányoktól kapják, az 
önkormányzatok saját hozzá-
járulása öt százalék – árulta el 
Horváth Árpád polgármester. 
A „CULTPLAY – Interaktív te-
matikus parkok” nevet viselő 
projekt célja, hogy a kulturális 
örökség innovatív hasznosítását 
lehetővé tevő, határon átnyúló 
turisztikai attrakciókat hozzon 
létre. Egyes helyszíneken, mint 
Ógyallán már megkezdték a 
beruházást, ahol az oroszlányi 
Bányász Múzeum elemei szol-
gálnak alapul. – Tatán a gútai 

malom épül meg játékos ele-
mekkel, Gútán pedig a tatai vár 
szolgál modellül. Észak-Komá-
romban a Csillag erőd mintájára 

készül játszótér, Dél-Komárom-
ban az észak-komáromi Öregvár 
elevenedik meg. Szőgyénben 
egy mobilszínpadot létesítenek.
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Meghívó Egressy Béni szobrának
– Nagy János komáromi szobrászművész alkotásának –

ünnepélyes leleplezésére
 „Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírhalmához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.”

 (Garai János)

Szinte hallom a sokak által feltett kérdé-
seket: ki volt Egressy Béni, mivel érde-
melte ki, hogy Komáromban szobrot ál-
lítsanak neki?
A választ Szénássy Zoltán, A komáromi 
induló hőse című könyvének Megkésett 
requiem című fejezetéből idézem: „150 
esztendő távlatából tesszük le a tisztelet-
adás szavakból font koszorúját, Egressy 
Béni emléke előtt … Komárom népe em-
lékezik a költőre, a színműíróra, a zene-
szerzőre, a Klapka induló megalkotójára.
(…) A 2000. esztendő is időszerűvé tette 
Egressy nevét, ekkor a reformkor óriásá-
ra, Vörösmarty Mihályra emlékeztünk, 
kinek fő művét, a Szózat-ot, Egressy ze-
nésítette meg. 
Az 1848-as forradalmi hangulat hatására 
Egressy Béni is – mint oly sokan mások 
– önkéntesként ajánlja fel a kardját a haza 
szolgálatára. Ott volt a kápolnai csatában, 
ahol 1849. február 27-én 
súlyosan megsebesült, a 
lábára. Mikor lábsebe né-
miképp begyógyult, ismét 
szolgálatra jelentkezett. 
Június elején már Komá-
romban találjuk. Egressy 
Béni, aki Komáromban 
a helyőrség zenekarának 
volt az igazgatója, mind-
amellett még részt vállalt 
a hadisajtó, a Komáromi 
Lapok szerkesztésében is. 
Amint köztudott – Klapka 
jóvoltából – a fegyverle-
tételi szerződés alapján 
minden komáromi várvé-
dő menlevelet kapott. Így 
kerülhették el sok ezren a 
vérpadot, a börtönt, a vádemelést. Ilyen 
menlevelet kapott Egressy Béni is, és így 
bántatlanul térhetett vissza a színházi élet-
be.”
Ha iskoláinkat nem lélekölő technokrata 
szellem uralná, ha azokban – főként kö-
zépiskoláinkban – a művészetekre való 
nevelést nem szorították volna teljesen a 
perifériára, talán az is köztudott lehetne, 
hogy Erkel Ferenc zenésítette meg Köl-
csey Himnusz című költeményét, nemzeti 
imánkat, mi több: ő, a magyar nemzeti 
opera megteremtője, s hogy legjelentő-
sebb operáinak – Bátori Mária, Hunyady 
László, Bánk Bán – Egressy Béni írta a 

szövegkönyvét. Egressy Béni 1851. július 
17-én halt meg Pesten. Elhunytával – írja 
Szénássy Zoltán – a megjelent sok nek-
rológ közül egyet emeljünk ki: „Halála 
nagy vesztesége a magyar dalirodalom-
nak és pótolhatatlan vesztesége Erkelnek, 
aki soha többé nem lel olyan szövegíróra, 
mint ez az istenáldotta „vadzseni”… ta-
lán egyik legfőbb érdeme, hogy fel tudta 
gyújtani Erkel alkotó képzeletét.”
Az ízig-vérig komáromi lokálpatrióta dr. 
Szénássy Zoltán, a város „krónikása” 16 
könyvéből 14-et szeretett szülővárosa, 
Komárom történelmének szentelt. Ugyan-
csak szorosan az ő nevéhez fűződik az ál-
tala szorgalmazott Jókai Közművelődési 
és Múzeum Egyesület újraélesztése. Az 
egyesület díszelnökeként a tanár úr volt 
az ötletgazdája a város egykori nagyjai 
emlékének szentelt jónéhány emléktábla 
kihelyezésének is. A „komáromi induló 

hőse” – ahogy könyve 
címében Egressy Bénit 
nevezte – emlékének 
szoborformában való 
megőrzése is az ő ötlete 
volt.
A Jókai Egyesület elnök-
sége – tiszteletben tartva 
felejthetetlen emlékű ve-
zetőjének ezirányú (saj-
nos utolsó) kívánságát 
– az Egressy szobor el-
készítésével a kiváló fel-
vidéki szobrászművészt, 
Nagy Jánost bízta meg. 
Mivel a kezdeti lelkes 
kezdeményezés sok aka-
dályba ütközött, a Ko-
máromi Magyar Gimná-

zium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti 
Köre felkarolta a nemes kezdeményezést, 
átvállalta Egressy Béni szobra felállítá-
sának szervezését. Örömmel jelentjük: 
Egressy Béni szobra elkészült! Az alko-
tóművész által megálmodott (a fényképen 
látható) formában – a várkapuhoz vezető 
út bal oldalán – 2018. szeptember 15-én 
kerül felavatásra. Az ünnepség a Komá-
romi Városi Művelődési Központban 10 
órakor kezdődik.
A Szózat elhangzását követően Lang-
schald István mérnök, az „öregdiákok” 
elnöke üdvözli az egybegyűlteket, majd 
Csáky Pál európai parlamenti képviselő 

mond ünnepi köszöntőt. Az ünnepi mű-
sorban fellépnek: Boráros Imre Kossuth-
díjas színművész, Dráfi Mátyás Jászai 
Mari-díjas színművész, Eliás Tibor Erkel-
díjas operaénekes (Budapestről), Nagy 
Ferenc versmondó, Pfeiferlik Tamás szó-
lóénekes, Tóth Tibor Jászai Mari-díjas 
színművész, a Komáromi Jókai Színház 
igazgatója. Zongorán közreműködnek: 
Bíró Attila, karnagy, korrepetitor Buda-
pestről, Fekete Éva, a helyi művészeti 
alapiskola tanára; a komáromi Egressy 
Fúvószenekar, Szabó Ferenc vezényleté-
vel; a komáromi énekkarok: a Concordia 
vegyes kar Pfeiferlik Annamária, a Gau-
dium vegyes kar Stirber Lajos, a Vox Fe-
mina női kar Hoffmann Józsefné Keme-
nes Vera vezényletével.
Ezt követően a résztvevők átvonulnak a 
szoborhoz, ahol Boráros Imre szavalatát 
követően kerül sor a szobor leleplezésé-
re, az egyházi áldásra, majd Kovács Ger-
gelyné kultúrtörténész méltatja a művet 
és alkotóját. A koszorúzás után közösen 
elénekeljük nemzeti imánkat.
A szereplők és a szervezők – a Komáro-
mi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak 
és Tanárainak Baráti Köre, a Komáromi 
Városi Művelődési Központ, a Komáro-
mi Jókai Színház – mindenkit szeretettel 
várnak. Fogjunk össze – töltsük meg a 
művelődési központ 620 férőhelyes szín-
háztermét – megmaradásunkért!

Stirber Lajos

Nagy János szobrászmű-
vész, az Egressy-szobor 

alkotója

Lapunk is bekapcsolódott a Kantha Dóra Alapítvány kez-
deményezésébe, amelynek keretében adománygyűjtést indí-
tottak az izsai Csicsó Piroska gyógykezeléséhez. Az elmúlt 
napokban dr. Kantha Mária az alapítvány nevében az össze-
gyűjtött 1 300 eurót Domin István polgármester és Bulajcsik 
Klaudia jelenlétében adta át a családnak (felvételünkön). 
– Hálás szívvel köszönjük a társszervezőknek, a sok-sok jó-
lelkű adományozónak és azoknak is, akik egyéb módon tá-
mogatják Piroska gyógyulását. Olyan ösztönző erő ez, amely 
erősíti munkánk sikerességébe vetett hitünket – nyilatkozta 
az alapítvány elnöke.

Múlt héten hétfőn, a délutáni órákban Milan Belica docens, 
Nyitra megye képviselő-testületének elnöke a Komáromi já-
rás két parlamenti képviselője és több tucat meghívott ven-
dég jelenlétében adták át a komáromi szlovák tannyelvű Ľ. J. 
Šulek Gimnázium új tornatermét.

Tornatermet kapott
a Ľudovít Šulek Gimnázium

A korábbi 10×20 méterrel 
szemben, a Nyitra megye által 
finanszírozott új tornaterem 
már 18×30 méter alapterü-
letű, értéke meghaladja az 
egymillió eurót. Az oktatási 
létesítmény – Ondrej Gajdáč 
gimnáziumigazgató tájékozta-
tása szerint is – több mint 50 
évet várt erre a tornateremre, 
amelyben szinte az összes 
sportágat űzhetik a diákok.

Az átadáson több megyei 
hivatalnok és képviselő, va-
lamint a komáromi iskola-
igazgatók is részt vettek. A 
szalagot Vladimír Matejička, 
Milan Belica és Ondrej Gaj-
dáč gimnáziumigazgató vágta 
át.
Az ünnepélyes szalagátvágás 
után a diákok birtokba vehet-
ték a sportlétesítményt.

(fotó: Drozd Milan)

Repüléstörténeti
konferencia

Szeptember 14-én, délelőtt 
fél tízkor kezdődik a dél-ko-
máromi Arany utca 17. szám 
alatti rendezvényközpontban 
az első magyar óceánrepülő, 
Endresz György katonai pi-
lóta születésének 125. évfor-
dulója alkalmából összehí-
vott konferenciára.

Az első világháborúban mint a 
64. repülőszázad pilótája vett 
részt, több kitüntetést kapott, 
hadipilótaként négy elismert 
légigyőzelme volt. Később az 
Aero Express, majd a német 
Junkers-művek pilótája, utána 
az Aero Szövetség oktatótisztje 
volt. A „Justice for Hungary” 
repülőgéppel, Magyar Sándor 
navigátorral a fedélzetén tizen-
ötödikként repülte át az óceánt.

Gútán ülésezett
az MKP országos elnöksége

A pártnak jelenleg 107 saját polgár-
mestere van, a koalícióban indult, vagy 
más formában támogatott polgármes-
terekkel együtt pedig 146. Menyhárt 
József, az MKP elnöke a Dunatájnak 
elmondta, természetesen minden mind-
két számot szeretnék növelni. – Azon-
ban nem a számháború a célunk, hanem 
hogy minél több településen biztosít-
sunk erős képviseletet az ott élőknek. 
Országszerte felhívtam a helyi szer-
vezeteink figyelmét, nagy 
gonddal válogassák meg 

a polgármester- és képviselőjelölteket, 
ügyelve arra, hogy az önkormányzat 
szempontjából fontos területekre szak-
értő személyek kerüljenek” – mondta. 
Menyhárt kitért a komáromi helyzetre 
is. Kifejtette, Knirs Imre polgármester-
jelölt nemcsak a helyi szervezet, hanem 
az országos vezetés bizalmát is élvezi. 
Az Országos Elnökség nemcsak a járási 
székhelyre fordít kiemelt figyelmet, ha-
nem Gútára, Ógyallára és Naszvadra is.

A kihelyezett elnökségi 
üléseken a pártvezetés el-
sősorban az önkormány-
zati választások jelöltjeiről 
és a szervezési előkészüle-
tekről kapott információt 
Horváth Árpád polgár-
mestertől, illetve Koczkás 
Beáta alpolgármestertől. 
A gútai pártalapszerve-
zet szeretné, ha képviselői 
folytatnák a már megkez-
dett fejlesztési tervek meg-
valósítását.

Gútán folytatta az önkormányzati választásokra való felkészülést a Magyar 
Közösség Pártja. A párt elnöksége hétfőn a Komáromi járás második legna-
gyobb településén tartotta ülését, melyen részt vett Horváth Árpád polgármes-
ter, Koczkás Beáta alpolgármester, és Becse Norbert járási elnök is.
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Ősei földjében nyugszik az izsai vándor Egyenlők
és egyenlőbbek

A szlovákiai oktatásügyben sajnos megszokhattuk, hogy világos, 
mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító döntések helyett 
félmegoldásként is nehezen elfogadható lépések születnek.
Peter Pellegrini miniszterelnök tegnapi szereplése csupán azt 
igazolta, hogy a kormány és a Smer továbbra is „ki a jobb szlo-
vák versenyt” játszik az SNS-szel, ki tud megoldást találni, ki 
képviseli jobban a „kisebbségben” élő szlovákokat.
A miniszterelnök békés megoldásra törekvő javaslata – közokta-
tási törvény módosítása – mindössze látszat. A felvidéki magyar 
közösség évek óta szorgalmazza, hogy az említett törvény módo-
sításra kerüljön, beemelve a nemzetiségi oktatás fogalmát. Ebből 
sok probléma megoldása lehetne eredeztethető, amire azonban 
nincs hajlandóság.
Az anyanyelven való tanulás lehetőségét mindenki számára 
egyformán kell biztosítania az államnak. A kislétszámú iskolák 
fenntartására évek óta nem sikerült többletforrást találni. Tény, 
hogy ezek elsősorban nemzetiségi, nagyrészt magyar tanítási 
nyelvű iskolák, amelyeket emiatt a bezárás fenyeget. A megszű-
nő iskolák diákjai kénytelenek ingázni. Számukra tavaly az ok-
tatási tárca még az iskolabuszok bevezetését preferálta. A három 
miniszter által átadott csallóközi „iskolabuszról” gyorsan kide-
rült, hogy nem életképes modell. Az átadott kisbusz működteté-
sére ugyanis már nem jutott pénz. Ugyanakkor azonban további 
szlovák tagozatok létrehozását javasolja megegyezés alapján a 
miniszterelnök, melyek fenntartási költsége akkor is az önkor-
mányzatokat terhelné, ha a létrehozásukban nem születne megál-
lapodás. Vajon erre a projektre lesz pénz, többletforrás?
Kérdésként merül fel, hogy az ingázó magyar diákok esetében 
miért nincs hasonló segítő szándék? Van olyan régió, ahol akár 
30 km-t is kell utaznia a gyermeknek magyar iskolába.
A kistérségi megállapodások fontos részei lehetnek az oktatási 
kérdések megoldásának, de csakis kényszermentes, a régió érde-
keinek megfelelő, minden érintett önkormányzat megnyugvását 
szolgáló megegyezések lehetnek hatékonyak. 
Szokatlan, hogy a miniszterelnök egy többtényezős, de elsősor-
ban szakmai és önkormányzati kérdésben személyesen próbálja 
a helyiek döntéseit befolyásolni. Rendszerszintű, valódi, átgon-
dolt megoldásokra pedig továbbra sincs kilátás.

Kiss Beáta,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

A Szlovákiai Méhészek Szövetségének komáromi alapszer-
vezete szeptember 15-én immár hatodik alkalommal rendezi 
meg a KOMÁROMI MÉZFESZTIVÁLT. Helyszínül idén is 
városunk sportcsarnokát választottuk. Reggel 9 órától este 18 
óráig sok érdekesség várja a látogatókat.
Többek között megkóstolhatják helyi és környékbeli méhészek 
mézeit, mézborait és egyéb termékeit. Reményeink szerint esz-
közgyártókból sem lesz hiány, így a szakma iránt érdeklődőknek 
is tudunk majd újdonságokat mutatni. A délutáni órákban kihir-
detjük a fesztivál legfinomabb méze és mézbora verseny győzte-

seit, valamint az iskoláink diákjai között meg-
rendezett rajzverseny munkái is kiértékelésre 
kerülnek. A gyermekeket animátorok közre-
működésével játékos programok és ugrálóvá-
rak várják. Az érdeklődők fórum keretén belül 
tapasztalt méhészeknek tehetik fel kérdéseiket.
Természetesen nem feledkeztünk meg a finom 
ételekről és italokról sem. Az étla-

pon sült kolbász, sült malac és vadgulyás is megtalál-
ható lesz. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!

A komáromi KLAPKA GYÖRGY MÚZEUM és az ELTE BTK
Régészettudományi Intézetének előadássorozata

Nyílt nap a légiós táborban
Két érdekes előadásra kerül sor 
szeptember 15-én, a dél-komá-
romi múzeum szervezésében.
(Szőny Stadion út) Itt Számadó 
Emese 10-től 16 óráig „Higiénia 
a római korban” című előadásá-
ra kerül sor, ahol az intézmény 
igazgatója a legutóbbi ásatá-
sokkal kapcsolatosan mutatja 
be a római kori fürdőt és annak 
használatát. Vele párhuzamosan 
kerül sor 11 és 14 óra között 
a Komárom-Szőny, Stadion 

úti régészeti feltárás bemutatására.
Mint ismeretes, a Lechner Tu-
dásközpont támogatásával a vi-
lágörökségi helyszínek fejlesz-
tése/Brigetio Régészeti Park 
GINOP-7.1.6-16-2017-00007 projekt 
keretében 2018 júniusában kezdődött 
el a brigetiói légiós tábor területén a 
régészeti parkhoz tartozó fogadóépület 
helyének a kutatása. A nyílt nap kere-
tében, az ásatás során közel 40 m hosz-
szúságban kibontásra került római kori 
csatorna tekinthető meg.

A szlovák nyelvi versenyek eredményei
a Selye János Gimnáziumban a 2017/18-as tanév tükrében

Mivel gimnáziumunk diákjai különböző szintű nyelvismerettel rendelkeznek, délutáni szak-
körök formájában igyekeztünk egyrészt segítséget nyújtani azoknak, akik szeretnék nyelv-
tudásukat kibővíteni, másrészt pedig a tehetséges diákokat készítettük fel a különböző nyelvi 
versenyekre.
Ebben az évben is megszervez-
tük a Dobré slovo – Jó Szó sza-
valóverseny immár 22. évfo-
lyamát, melynek főszervezője 
és koordinátora Csémy Marian-
na tanárnő volt. A rendezvényt 
ebben az évben háromnapos-
ra szerveztük. Április 23-án 
megérkeztek a magyarországi 
nemzetiségi iskolák verseny-
zői és pedagógusai, akik immár 
17. éve vesznek részt ezen a 
versenyen. Megtekintették vá-
rosunk nevezetességeit, majd 
a hagyományos közös vacsora 
következett. 24-én került sor a 
kerületi és nemzetközi megmé-
rettetésre, és 25-én szerveztük 
meg az országos fordulót.
A gimnázium eredményes di-
ákjai: 
Kerületi forduló:
1. kategória Kovács Nadina 
– elismerő oklevél * 2. kat. 
Stirber Bianka 2. hely * 3. kat. 
Bangha Roland 2. hely
Országos forduló:
2. kat. Stirber Bianka 2. hely * 
3. kat. Bangha Roland 1. hely
Diákjaink kitűnően szerepel-
tek a Poznaj slovenskú reč 
társalgási verseny járási és ke-
rületi fordulójában is. A járási 
versenyt ebben az évben is is-
kolánk szervezte. Eredményes 
tanulóink:
3. kategória – Az iskolai fordu-
ló győztesei Markuss Roman 
III. B és Bruszi Tamara III. D 
jutottak a járási fordulóba, ame-
lyet iskolánk szervezett február 
27-én. Ezen a megmérettetésen 
Markuss Roman megszerezte 
az 1. helyezést, Bruszi Tamara 
második lett. Mindketten be-
jutottak a kerületi fordulóba, 
amely Érsekújvárban került 
megrendezésre. 
Bruszi Tamara nem tudott részt 
venni a kerületi fordulón, mert 
tanulmányi kiránduláson volt 
Auschwitzban, Markuss Ro-
man ezüstsávos minősítést ért 
el. Felkészítő tanár: Králik Zsu-
zsanna.

2. kategória – Az iskolai for-
duló győztesei Lukáč Krisztián 
IV. N és Bóna Szilárd III. N to-
vábbjutottak a járási fordulóba, 
ahol Bóna Szilárd 5. és Lukáč 
Krisztián 3. helyezést ért el. 
Lukáč Krisztián a kerületi meg-
mérettetésen ezüstsávos minő-
sítést szerzett. Felkészítő tanár: 
Szinek Judit.
Harmadik alkalommal kapcso-
lódtunk be a Šaliansky Maťko 
és a Hviezdoslavov Kubín el-
nevezésű szavalóversenyekbe, 
ahol diákjaink kimagasló ered-
ményt értek el.
Nyolcosztályos gimnázium:
Kovács Nadina I. N – elismerő 
oklevél * Horváth Liza Napsu-
gár – II. N – 3. hely * Fiala Tí-
mea – III. N – 2. hely * Bangha 
Roland IV. N – indul a járási 
fordulóban.
Négyosztályos gimnázium: 
körzeti forduló:
Šenkár Viktória II. C 3. hely * 
Matyó Éva II. D 2. hely * Gál 
Réka Ágota II. B 2. hely * Krá-
lik Máté II. C 1. hely * Horváth 
Mónika III. D 2. hely * Bencsik 
Stefánia IV. B 2. hely * Fejes 
Vivien IV. B 2. hely.
Az 1. és a 2. helyen végzett diá-
kok bejutottak a járási megmé-
rettetésbe.
Járási forduló: 
Bangha Roland IV. N 1. helye-
zésével bejutott a kerületi for-
dulóba, ahol egyedüli magyar 
diákként képviselte a Komá-
romi járást a szlovák iskolák 
versenyében vers kategóriában.  
* Fejes Vivien IV. B 2. hely * 
Bencsik Stefánia IV. B 2. hely * 
Gál Réka Ágota II. B 3. hely * 
Králik Máté II. C 2. hely * Hor-
váth Mónika III. D 2. hely.
Kerületi forduló: Bangha Ro-
land IV. N – 1. hely. 
Ezzel a történelmi eredménnyel 
Roland lehetőséget nyert arra, 
hogy részt vegyen az országos 
gálán, Dolný Kubínban. Ilyen 
fantasztikus eredmény még nem 
volt iskolánk történetében!

Diákjaink első ízben szép ered-
ménnyel kapcsolódtak be a Be-
niakove Chynorany szavaló-
versenybe, ahol szép eredményt 
értek el. A kerületi fordulón 
Matyó Éva és Bangha Roland 
eredményes versenyzők lettek * 
Šaliansky Maťko – Stirber Bi-
anka – eredményes versenyző.

Csémy Marianna, a szlovák 
tantárgybizottság vezetője

Az izsai kovács, Horváth László keze munkáját őrzi a község 
temetőjének kovácsoltvas kerítése. Kevesen tudják azonban, 
hogy fia, aki az ő nevét kapta, a kaliforniai bencés rendben 
ápolta a magyar hagyományokat.
Ifjabb Kovács László a tatai 
premontrei rend gimnáziumá-
ban érettségizett, majd Pan-
nonhalmán tette le a fogadalmi 
és papi esküt 1953-ban. A vér-
zivataros években, 1956-ban 
ment Kaliforniába és lett az 
ott élő magyarok áldozópapja. 
Aranymiséjére hazajött, majd 
visszament, küldetését telje-
síteni. Nem csupán papi szol-
gálatát teljesítette, de a tanító 
rend tagjaként gondoskodott 
az ott élő magyar kisebbség 
nemzeti önérzetének megőrzé-
séről is.
Amikor megbetegedett, rend-
társai között maradt és az utol-
só kérése az volt, hogy szülei 
izsai sírjában szeretné várni a 
feltámadás pillanatát. Kérésé-
nek eleget téve, hamvait barát-

ja és rendtársa, Németh Mauri-
cius testvér hozta haza Izsára.
Az érte mondott gyászmisén 
felszólalt egy követségi at-
tasé, aki áldoztató papjaként 
tisztelte László atyát. Vár-
hegyi Astrix, nyugalmazott 
pannonhalmi apát is felidézte 
barátja és rendtársa emlékét, 
Kiss Róbert kanonok, a ko-
máromi Szent András-bazilika 
esperesplébánosa pedig a papi 
példamutatás fontosságával 
kapcsolatosan emlékezett meg 
az elhunytról, majd Mauricius 
atya a kaliforniai ténykedését 
idézte fel. Az izsaiak és a pap-
testvérek kísérték el hamvait 
a temetőbe, ahol a szolid fejfa 
jelzi, hogy

Horváth László Pius atya
visszatért szülőföldjére.

A gyászmise és a temetés pillanatait Folk Zsuzsanna felvéte-
lei örökítették meg

VI. Komáromi Mézfesztivál
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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

Cseles halak

humor-csokor
Három roma érkezik a mennybe. Szent Péter 
fogadja őket, majd közli az Úrral:
– Uram, három roma érkezett.
– Nyisd a kapukat és engedd be őket, Péter! 
Mindenkit befogadunk.
Két perc múlva jön vissza Szent Péter:
– Eltűntek.
– A romák? – kérdi Isten.
– Nem, a kapuk.
Két barát beszélget. Kérdi az egyik a másiktól:
– Neked most van barátnőd?
– Nincs, tudod én a fiúkat szeretem és így van vele 
a két bátyám is.
– Nálatok senki sem szereti a lányokat?
– De, a húgom.

 Kovács ittasan tántorog haza éjfél körül. Megle-
pődve látja, hogy ég a konyhában a villany, a fele-
sége pedig az asztalnál ül és keresztrejtvényt fejt. 
Felnéz az asszony és megkérdezi:
– Hol voltál?
Kovács visszakérdez:
– Hány betű?

Növényvédelem
Szeptember a kertekben

Az elmúlt évtizedekben az in-
tenzív és új, kiváló minőségű 
almafajták termesztése (Gála, 
Elise, Pinova, Sampion, Flo-
rina, Pink Lady), továbbá az 
érzékeny törpésítő alanyok 
használata előtérbe hozott egy 
nem várt, súlyos betegséget. 
A kórt a Phytophthora cacto-
rum gomba okozza, melytől 
gyümölcsfáink súlyos kárt 
szenvedhetnek, csökkenhet 
a növekedés, a termés meny-
nyisége és mi-
nősége, de akár 
a gyümölcsfánk 
elhalásához is 
vezethet. A fitof-
tóra nemcsak az 
almafajták kér-
gét károsíthatja, 
hanem bármely 
g y ü m ö l c s f a 
kéregrészét is 
tönkreteheti.
A kórokozó a 
mérsékelt égöv 
alatt nagyon el-
terjedt, az alma 
gyökérnyaki rothadásáért 
felel. A fák csíranövényei-
nek rothadását is előidézheti, 
ezért a magiskolában, a zöld 
dugvány gyökereztetésekor 
és a faiskolákban is okoz-
hat problémát. A gombáról a 
legelső tudnivalónk az, hogy 
csak akkor okoz problémát (a 
kéregben), ha gyümölcsfánk 
kérgi részét mechanikus úton 
megsértjük. Erre a leggyako-
ribb példa a damilos motoros 
kaszálás, mely kiváló kaput 
nyithat a fitoftórának a kéreg-
ben való megtelepedéshez. 
Éppen ezért a kézi motoros 
kaszálást lehetőleg kerüljük 

a gyümölcstermesztésben. Ha 
mégis rákényszerülünk, akkor 
mindent tegyünk meg, hogy 
ne vágjunk bele a kéregbe. A 
rágcsálók (mezei egér, mezei 
pocok, hörcsög) és az emlősök 
(nyúl, vaddisznó) ellen is véde-
keznünk kell, különösen az au-
gusztusi–márciusi időszakban, 
mikor ezen állatok a leginkább 
jelen vannak a gyümölcsösök-
ben.
A gombás fertőzés legfeltűnőbb 

tünetegyüttese a 
lombozat piros 
elszíneződése, 
majd lehullása. 
Ez részben a 
kéreg sérülése 
miatt fellépő 
anyagcsereza-
varok következ-
ménye. Tehát ha 
almafánkon jú-
lius közepén pi-
rosra vált a lomb 
színe, akkor 
anyagcserezava-
rokra, továbbá 

fitoftórafertőzésre gyanakod-
hatunk. A gyökérnyaki résznél 
ezzel egy időben apró sötét el-
színeződéseket és repedéseket 
figyelhetünk meg.
A mi éghajlati adottságaink 
mellett bárhol előfordulhat. A 
mechanikai sérülések, az elha-
nyagolt gyomirtás, a rágcsálók 
elszaporodása és ezáltal a je-
lentős mértékű vadkár egyaránt 
előidézheti a fertőzés kialaku-
lását. A fitoftóra elleni véde-
kezés leghatékonyabb módja a 
megelőzés és a kéreg mecha-
nikus sérüléseinek elkerülése. 
Gyümölcstermesztésben, fa-
iskolákban a kéreg védelmére 

fokozottan figyelnünk kell az 
első 4-5 évben. A vadkár ellen 
rágcsálóirtó készítményekkel, 
riasztó szerekkel védekezhe-
tünk.
Ha mégis találkozunk kéregsé-
rüléssel, akkor ne habozzunk 
valamilyen sebkezelő gyan-
tával azt mielőbb lezárni. Az 
időben elvégzett sebkezelés 
megelőzi a gombafertőzést.
Ha elszíneződik a lombozat, 
továbbá amikor észrevesz-
szük a gyökérnyak repedése-
it, a fitoftóra már megfertőzte 
gyümölcsfánkat. Ekkor még 
mindig van kiút, mégpedig 
a leghatásosabb kezelésnek 
mondható a Topsin-M gom-
baölő készítmény használata. 
A Topsin-M fehér, sűrű állagú 
folyadék formájában kapha-
tó, melyet rákenünk a kéreg 
sérült részére (1:2 arányban 
hígítva). A készítmény a fitof-
tórával érintkezve elpusztítja 
azt, továbbá lassú felszívódása 
az egész törzsben gyógyítja a 
növényt.
A védekezés és kezelés fokozá-
sa érdekében a gombaölőt va-
lamilyen vadállomány-riasztó 
készítménnyel (általában ként 
vagy feromonokat használnak) 
kombináljuk, miáltal megelőz-
zük a további sebfelületek ke-
letkezését is.
Tartsuk szem előtt, hogy ennél 
a gombás fertőzésnél az elké-
sett kezelés már nem nyújt se-
gítséget, gyümölcsfánk az ősz 
végére kiszárad.

dr. Molnár Ádám

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.) Arra panaszkodik, hogy 
senki sem veszi ma már komolyan az érzelmeket és a szerel-
met, közben pedig épp ön az, aki belemegy olyan kalandokba, 
amelyek szükségképpen rövid ideig tarthatnak vagy egyáltalán 
nem életképesek. Vállaljon fel bátran egy olyan kapcsolatot, 
amelyhez teljes elkötelezettség szükséges.
HALAK (február 21. – március 20.) Családi élete nagyszerűen 
alakul, bár szívesen venne egy kicsivel több függetlenséget. Ha 
nyugtalanítja valami, legyen őszinte szeretteivel, és bátran kér-
jen tanácsot, mert megértők lesznek önnel, és sokat segíthetnek. 
Később hálás lesz támogatásukért és szeretetükért.
KOS (március 21 – április 20.) Néha talán ön is érzi, hogy túl ko-
molyan veszi az életet. Keresse olyan ismerősei társaságát, akik 
lazábban, felelőtlenebbül viselkednek és tanuljon tőlük! Ezzel 
még nem tagadja meg személyiségét, de elleshet tőlük olyan ap-
róságokat, amelyektől könnyedebbé válik.
BIKA (április 21. – május 20.) Ön nagyon sokszor nem elemez-
ve dönt egy helyzetről, hanem hallgat belső hangjára, és csak 
utólag gondolja végig, vajon megfelelően választott-e. Ez annak 
köszönhető, hogy kiválóan megérzi a felszín alatti áramlásokat, 
és – a racionálisabb jegyekkel ellentétben – el is fogadja ezeket 
a ráérzéseket.

IKREK (május 21. – június 21.) Vannak olyan időszakok az 
életünkben, amikor úgy tűnik, túl sok dolog rángat ide-oda. 
Ilyenkor ez a belső kapkodás mutatja, hogy ideje kissé elmé-
lyülnünk és helyreállítani a belső rendet. Ahogy ez sikerül, 
szép lassan a külvilágban is minden a helyére kerül és nyu-
godttá válik.
RÁK (június 22. – július 22.) Nagy lendülettel kezdi a hetet, így 
nem is csoda, hogy rengeteg dolgot el tud intézni. Ha ez sem 
lenne elég, szervezzen közös programot barátaival vagy család-
jával. Kiváló a hétvége egy nagyobb kirándulásra. Használja ki 
az enyhébb időjárást és töltsön egy kis időt a természetben.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha mostanában nem 
érzi magát olyan igazán jól otthonában, rendezze át a lakást! Ezt 
összekötheti egy alapos őszi nagytakarítással is, vásárolhat né-
hány kisebb kiegészítőt, esetleg új színt is választhat a hálószo-
bájába. A lényeg, hogy igazán otthonává tegye a helyet, ahol él.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kemény ostrom alá ve-
szi ezen a héten kiválasztottját, így annak esélye sincs megme-
nekülni az ön karjai közül. Határozott fellépése biztonságot ad 
a másiknak, meggyőzi arról, hogy ön nem fog függni tőle, nem 
várja, hogy valaki más boldoggá tegye az életét, hanem tesz is 
ezért. Néha azonban megéri kissé visszafognia magát, nehogy 
túlzásba vegye érzéseit.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha mostanában nem 
jönnek új ötletek, ha úgy érzi, önmagát ismétli a világ ön körül, 
tudatosan keressen olyan helyzeteket, amelyekkel nincs tapasz-
talata. Menjen el egy tanfolyamra, olyan szórakozóhelyre, ahol 
még sohasem járt és ismerkedjen! Legyen nyitott az újra!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Tele van energiával és 
egyszerre több fronton is olyan teljesítményre képes, ami még 
önt is meglepi. Mindennek csupán az szolgál alapul, hogy vég-
re megtette az első lépést egy olyan úton, amelyről tudta, hogy 
elkerülhetetlen, mégis nagyon régóta próbál kitérni előle és más 
lehetőségeket keresni.
NYILAS (november 23. – december 21.) Úgy érzi, belekény-
szerült egy helyzetbe, amely hosszú időre meghatározza éle-
tének alakulását. Ha nem is erre számított, most ne pazarolja 
az erejét panaszkodásra, inkább próbálja felfedezni, mit ta-
nulhat meg ebből az élethelyzetből és hogyan alakíthatja jö-
vőjét innen.
BAK (december 22. – január 20.) Úgy érzi, ezen a héten nem 
maradhat le semmiről. Olyan mintha valamit mindenképp pó-
tolni szeretne, ezért teljes gőzzel beleveti magát a szórakozásba 
és a társasági életbe. Lendülete és lelkesedése természetesen az 
ellenkező nemet sem hagyja hidegen, így pozitív visszajelzések-
re számíthat.
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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

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 15-tól  21-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 ,  12 .45 Te -
lenovel la  (a mer.) ,  13.15 
Csi l lag por  (a ngol-
a mer.) ,  15.55 Wal ke r, 
a  t exasi  kopó (a mer.) , 
16.55 Heg y i  dok tor  (né -
met) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Wasabi  (f r a nc ia) , 
21.0 0 Üveg t ig r i s  3  (ma-
g ya r) ,  23.30 Szemekbe 
zá r t  t i t kok (a mer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 12.25 
Autogram, 14.00 A simlis 
és a szende (amer.), 15.10 
Doktor Mur phy (amer.), 
16.15 Pocahontas (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz Plusz , 20.00 A mi 
k is falunk (magyar), 21.10 
Másnaposok 3 (amer.), 
23.15 Joker (amer)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 13.00 
Szőkébe nem üt a menny-
kő (amer.), 15.00 A gyanú 
árnyékában, 20.00 Red 2 
(amer.-francia), 22.20 CSI: 
Miami helyszínelők (amer.)

M2
11.20 Kókusz Kokó, a kis 
sárkány, 12.40 A kiscsacsi 
kalandjai, 13.10 Egy ko-
misz kölyök naplója, 13.20 
A város hősei, 14.00 A kis 
sárkány kalandjai, 16.40 
Micimackó, 18.15 Leó és 
Fred, 20.15 Ki ez a lány? 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 Jazz Akuszt ik, 
0.50 Amy – Az Amy Wi-
nehouse-sz tory (angol)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .50 Rex Rómá-
ba n (német) ,  13.45 Visz-
sza t é rés  a  t i t kos ke r tbe 
(a mer.-német) ,  15.30 
A láp v i r ága (mag ya r) , 
17.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.35 
Cu k i  a  sü t id  (a mer.) , 
21.10 Apropó sze relem 
(f r a ncia -a mer.)

Duna World
11.20 Külvárosi őrszoba 
(magyar), 14.20 Család-
barát , 16.20 Új idők új da-
lai , 16.50 Hétvégi belépő, 
18.50 Térkép, 19.25 Ízőr-
zők, 21.00 Híradók, 21.35 
Fábr y, 23.00 Tóth János 
(magyar), 0.00 Opera 
Café, 2.30 A láp vi rága 
(magyar)

Pozsony 1
13.05 Károly küldetése 
(szlovák), 14.30 Piroska 
és a farkas (német), 15.30 
Pio atya (olasz), 17.15 Pio 
atya (olasz), 19.00 Hír-
adó, 20.30 Názáreti Mária 
(olasz), 22.10 Názáreti 
Mária (olasz), 23.50 Pio 
atya (olasz)

Pozsony 2
12.00 Kapura,  13.55 
Színészlegendák, 14.10 
Anya (szlovák),  15.55 A 
család,  16.55 EL Maga-
zin,  17.45 Labdarúgás, 
20.20 Őrangyalok, 20.45 
A méz il lata (szlovák), 
21.50 Mária története 
(francia),  23.20 A Fekete 
Madonna 

Markíza tv 
9.35 Denisz, a komisz is-
mét támad (amer.), 11.10 
Hamupipőke (amer.-ka-
nadai), 13.00 Valahol már 
lát talak, 16.10 Idegesítő 
csaj (cseh), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Szövetségesek (angol-
amer.), 23.05 Salt ügynök 
(amer.), 1.05 Szövetsége-
sek (angol-amer.)

JOJ TV
10.50 Evelin világa, 11.25 
Ik rek (szlovák), 12.20 
Csillag szület ik, 13.55 
Jurassic park (amer.), 
16.50 A boszorkány-
hegy (amer.), 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Csillag szület ik, 23.00 
Antwon Fisher tör téne-
te (amer.), 2.25 Sűrű lé 
(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
8.20 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.30 Több, mint 
testőr (amer.), 12.40 Te-
lenovella (amer.), 13.45 
Doc Hollywood (amer.), 
15.55 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 16.55 Hegyi 
doktor (német), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Jurassic World 
(amer.), 21.30 Erőnek ere-
jével (amer.), 23.50 Zár t 
világ (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.35 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.05 
Az év hotele, 13.10 Házon 
kívül, 13.45 A simlis és a 
szende (amer.), 16.10 Rend-
őrakadémia 3 (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Szenzációs né-
gyes, 21.50 Excsajok szelleme 
(amer.), 0.40 Hétköznapi em-
berek (amer.)

RTL II
10.20 Nagy hal (amer.), 
12.40 Segítség, bajban va-
gyok!, 17.40 Red 2 (amer.), 
20.00 Aludj csak, én álmo-
dom! (amer.), 22.10 Csajos 
buli (amer.), 23.55 Nagy 
hal (amer.)

M2
12.40 A k iscsacsi kaland-
jai , 13.20 A város hősei , 
14.00 A k is sárkány ka-
landjai , 15.50 Mickey és 
az autóversenyzők, 16.40 
Micimackó, 17.50 Vam-
pi r ina , 18.15 Az elvará-
zsolt or r (szlovák), 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 
21.10 Az eltántor íthatat-
lan (olasz), 23.45 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.30 Rex Rómá-
ban (német-olasz), 14.30 
Meseautó (magyar), 16.15 
Nemzet i Vágta , 18.40 
Brown atya (angol), 19.30 
Híradó, 20.05 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.40 
Serena (amer.), 23.35 A 
misszió (angol)

Duna World
9.35 Tálentum, 11.25 
Szer vusz , Péter! (ma-
gyar), 14.45 Ismerd meg! 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Szerelmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 Em-
berségesnek lenni, 22.35 
Nemzet i Vágta , 2.30 Me-
seautó (magyar)

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Poi rot  (a ngol) , 
15.25 Wate r loo ( kopr.) , 
17.45 Menjü n k a  ke r tbe!, 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 Há z i 
gondozás (cseh),  22 .0 0 A 
há z (sz lová k),  23.40 0.05 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
13.15 Or ientációk, 14.15 
Az esküvő (szlovák), 
15.45 Jégkorong, 18.45 
Est i mese, 20.10 Self r id-
ge ú r (angol), 20.55 Self-
r idge ú r (angol), 21.45 Jé -
zus K r isz tus szupersz tár 
(amer.), 23.25 Fesz t ivál-
percek.

Markíza tv
6.55 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 7.55 Scoo-
by-Doo (amer.), 8.30 Ha-
mupipőke (amer.), 10.15 
Pókember (amer.), 13.30 
Ňuchač (ukrán), 14.40 I. e. 
10 000 (amer.), 16.50 Fel-
vég, alvég (szlovák), 18.15 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Va-
lahol már láttalak, 23.10 
Idegesítő csajok (cseh), 
1.30 I. e. 10 000 (amer.)

JOJ TV
9.20 Egyedül vagyok, 
11.20 A boszorkányhegy 
(amer.), 13.30 Éjszaka 
a múzeumban 2 (amer.), 
15.40 Új ker tek, 16.45 A 
nyaraló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor t , 20.35 Ja-
son Bourne (amer.), 23.20 
A bérgyilkos (amer.), 1.35 
Sunshine (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 
MasterChef VIP, 21.00 A 
piramis, 23.00 Jurassic 
World (amer.), 2.00 Para 
(magyar) 

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.), 
1.05 Másnaposok 3 (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 Vipo, a repülő ku-
tya kalandjai, 16.30 Alvin 
és a mókusok, 17.55 Mi-
les a jövőből, 19.05 Alvin 
és a mókusok, 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.05 
Baby Daddy (amer.), 22.40 
Akusztik, 0.45 Velvet Di-
vatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.15 Hon-
foglaló, 14.05 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.10 
Alpesi őr járat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Kékfény, 
21.25 Nyomoz a profesz-
szor (amer.), 23.00 NCIS 
(amer.), 23.45 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.05 Rákóczi hadnagya 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.15 Roma magazin, 14.10 
Család-barát, 15.45 Élet-
kor, 16.40 Öt kontinens, 
17.40 Gasztroangyal, 19.15 
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 
A kútásó lánya (francia), 
22.15 Riporterek, 22.50 A 
különleges ügyosztály (szlo-
vák)

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 12.35 
Kerékpározás, 14.35 A ren-
delő, 16.00 Út az iskolába, 
16.30 Autószalon, 17.15 
Celebek, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A diag-
nózis, 21.25 Építjük Szlo-
vákiát, 22.30 A per (fran-
cia-német) 

Markíza 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 16.00 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), 
23.30 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.50 Rendőrök akció-
ban, 12.30 Topsztár, 13.00 
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 
MasterChef VIP, 21.00 
A piramis, 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, 0.25 
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
12.55 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadludak-
kal, 14.40 Tesz-vesz város, 
15.00 Vipo, a repülő kutya 
kalandjai, 16.50 Loopdidoo, 
17.30 Dr. Plüssi, 17.55 Mi-
les a jövőből, 19.05 Alvin 
és a mókusok, 20.15 Ki ez 
a lány? (amer.), 21.05 Baby 
Daddy (amer.), 22.40 Odaát 
(amer.), 0.20 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 
Árnyjátékos (ír-angol)

Duna World
11.30 Valaki (magyar), 
13.15 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.10 Család-barát, 
16.05 Szerelmes földrajz, 
17.40 Gasztroangyal, 18.40 
Hétmérföld, 19.20 Kerekek 
és lépések, 20.00 Beugró, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.25 A konyhám titka, 
16.50 Egy lépés a mennyor-
szág, 17.50 A párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Maigret felügyelő 
(angol), 21.55 Éjjeliőr (an-
gol), 23.00 Cain kapitány, 
23.55 Maigret felügyelő

Pozsony 2
8.00 Élő panoráma, 8.45 Szia, 
Szlovákia!, 11.45 Törpék 
(szlovák), 15.30 Ruszin ma-
gazin, 17.15 Szlovák falvak 
enciklopédiája, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 A 
megszállás (szlovák), 20.40 
Korai halál, 21.30 Az élet örö-
mei, 22.25 Talkshow

Markíza tv
9.45 Apukák, 11.40 Cobra 
11 (német), 14.55 Rendőr-
ségi esetek, 15.55 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), 
1.45 A farm

JOJ TV
10.50 Rendőrök akcióban, 
12.30 Topsztár, 13.00 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, 23.05 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 
MasterChef VIP, 21.00 A 
piramis, 23.00 Túl jó nő a 
csajom (amer.), 1.35 Wasabi 
(francia)

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), 
0.30 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 Vipo, a 
repülő kutya kalandjai, 15.50 
Gyerekversek, 17.55 Miles a jö-
vőből, 18.50 Roger, az űrjárőr, 
19.30 Maja, a méhecske, 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 21.05 Pa-
pás-babás (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt, 22.40 Odaát (amer.), 
23.25 Az A38 Hajó színpadán:, 
0.20 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.05 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 Süvölvények (cseh)

Duna World
11.40 Az attasé lánya (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
műsorok, 14.20 Család-ba-
rát, 15.50 Magyar gazda, 
17.15 Ízőrzők, 17.50 Gaszt-
roangyal, 18.45 Hétmér-
föld, 19.25 Magyarország, 
szeretlek!, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló, 23.55 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
építs házat, ültess fát!, 14.30 
A konyhám titka, 15.10 Szlo-
vák várak, 16.40 Egy lépés a 
mennyország, 17.50 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Egy 
maréknyi dollárért (amer.), 
22.35 Mindenki szeme láttá-
ra (angol)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.30 Kerékpá-
rozás, 14.35 A diagnózis, 
15.30 Magyar magazin, 
16.00 Az iskolába vezető 
út, 19.50 Hírek, 20.10 Vad 
Patagónia, 21.05 Találmá-
nyok, 22.50 Művészetek, 
23.15 Fesztiválok

Markíza tv
10.45 Családi tör ténetek, 
11.45 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 14.55 Rend-
őrségi tör ténetek, 15.55 
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), 
1.40 A farm

JOJ TV
8.30 Főzd le anyámat!, 9.35 
Az örökség, 10.50 Rendőrök 
akcióban, 12.00 Híradó, 
12.30 Topsztár, 13.00 Castle 
(német), 14.50 Tárgyalóte-
rem, 17.00 Híradó, 17.55 
Főzd le anyámat, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.25 
Sport, 20.35 Anya vagyok 
(szlovák), 21.30 Senki sem 
tökéletes, 23.00 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 
MasterChef VIP, 21.00 
A piramis, 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 Mur-
phy (amer.), 1.30 CSI: New 
York-i helyszínelők (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 vadludak-
kal, 13.45 Eperke legújabb 
kalandjai, 15.00 Vipo, a 
repülő kutya, 15.50 Gye-
rekversek, 17.30 Dr. Plüssi, 
17.55 Miles a jövőből, 19.05 
Alvin és a mókusok, 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 21.05 
KiberMa, 21.25 Én vagyok 
itt!, 22.40 Odaát (amer.), 
0.20 Velvet Divatház (spa-
nyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint 
egyszerűen, 13.10 Hon-
foglaló, 13.55 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.00 
Alpesi őrjárat (olasz), 
16.00 A hegyi doktor (né-
met), 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
A Bagi Nacsa Show, 21.20 
Tóth János (magyar), 21.55 
Az igaz szerelem (svéd), 
23.40 Könnyű testi sér tés 
(magyar) 

Duna World
11.10 Edith és Marlene 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.20 Család-barát, 15.50 
Kék bolygó, 16.15 Opera 
Café, 17.15 Ízőrzők, 17.45 
Gasztroangyal, 18.45 Hét-
mérföld, 19.25 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, 16.45 Egy lé-
pés a mennyország, 17.50 
Párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Viktória királynő (angol), 
22.05 Philadelphia (amer.)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.35 Vad Pa-
tagónia, 14.35 Művészetek, 
15.30 Roma magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklo-
pédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 20.45 Labda-
rúgás, 23.05 Rendőrség

Markíza tv
11.45 Cobra 11 (német), 13.55 
A farm, 15.00 Rendőrségi 
történetek, 16.00 Családi tör-
ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
22.45 Nővérkék (szlovák)

JOJ TV
10.50 Rendőrök akcióban , 
12.30 Topsztár,  13.00 
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,  21.40 Heti  hetes, 
23.00 Az ügynök (amer.)

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 
MasterChef VIP, 21.00 A 
piramis, 23.00 Utódomra 
ütök (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 Barátok 
közt, 20.55 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 22.10 Jump Street 21 
(amer.), 1.35 Halálos szere-
lem (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, 
16.05 Bori, 17.30 Dr. Plüssi, 
20.05 Holnap tali (magyar), 
21.05 Papás-babás (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.35 
Odaát (amer.), 0.20 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.15 Honfoglaló, 
14.05 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.10 Alpesi őr-
járat (olasz), 16.10 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Amerika kedvencei (amer.), 
22.10 Őszi szonáta (svéd)

Duna World
11.15 Az elsőszülött (ma-
gyar), 13.50 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 17.15 
Ízőrzők, 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 Betépve 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.30 
Szemtől szemben, 17.15 
Szlovák falvak enciklopé-
diája, 17.45 Szia, Szlová-
kia!, 19.50 Híradó, 20.10 
A család, 20.40 Vége a 
hosszú szünidőnek, 21.45 
Titkok és vallomások (fran-
cia-olasz)

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (német), 
13.50 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 A biz tonság 
záloga (amer.)

JOJ TV
10.50 Rendőrök akcióban, 
12.30 Topsztár, 13.35 
Szünidő, 14.50 Tárgya-
lótaaerem, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 K r i-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Minden, amit szeretek , 
23.10 A halálos fegyver 
3 (amer.), 2.10 A vadon 
(amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 15-én Enikő
szeptember 16-án Edit

szeptember 17-én Zsófia
szeptember 18-án Diána
szeptember 19-én Vilhelmina
szeptember  20-án Friderika
szeptember  21-én  Máté

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Csokipudingos babapiskóta

Elkészítése:
A ketchupot összekeverjük a worchesterszósszal, mustárral és az 
olajjal. A hússzeletek mindkét oldalát megforgatjuk benne, majd le-
takarva, időnként megforgatva, hűtőbe tesszük 1-2 éjszakára.
Felhevítünk egy kevés zsiradékot, besózzuk a húsokat, majd ol-
dalanként 2-2 perc alatt elősütjük. Egy tepsibe tesszük a karikára 
vágott vöröshagymával együtt, és 150 C fokos sütőben 45 percig 
sütjük. Félidőben fordítsuk meg! A fokhagymát összenyomjuk, be-
kenjük vele a húsok tetejét, és 5 percre visszadugjuk a sütőbe.
Körítésként adhatunk sült burgonyát, burgonyarózsát (2 nagyobb 
szem burgonyát megpucolunk és vékonyra felszeletelünk. Egy 
lábasba vizet forralunk, majd amikor felforr, a vízbe dobáljuk a 
krumplikat és fél órán keresztül puhítjuk, majd törlőkendővel szá-
razra töröljük őket. A krumpliszeletekből rózsát formázunk, fog-
piszkálóval összetűzzük és forró bő olajban kisütjük. Sóval vagy 
paprikával ízesítjük. 

Hozzávalók:
60 dkg sertéstarja
 (csont nélkül)
2 ek ketchup
2 tk dijoni mustár
3 ek étolaj
2 ek worchesterszósz
1 mk citrombors,
vagy őrölt fekete bors
1 nagy fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma 1 tk só

Amerikai szaftos tarja

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

Az igaz szeretet megtanít szenvedni,
megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni,
csupán egy dolgot nem: feledni.

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel

Komáromban:  az érsekújvári Gubó Roman és a komáromi 
Urbáneková Karin, az örsújfalusi Lőrincz Zoltán és a bá-
torkeszi Pintér Erika, az ekeli Marosi Péter és Vida Réka, 
a komáromi Ryšavý Zoltán és Baráth Kinga, a komáromi 
Madarász Alexander és a hetényi Tanková Sandra, a příb-
rami Babor Michal és a komáromi Riszdorferová Silvia, 
a marcelházai Bakulár Silvester és a komáromi Bajcsiová 
Alexandra, a komáromi Holczhei Attila és Szendiová Alž-
beta, a komáromi Hozlinger Ladislav és Rybárová Veroni-
ka,  a komáromi Petruš Jozef és Matúšová Lucia, a komáro-
mi Kartal Csaba és a csicsói Kustyán Orsolya.
Gútán: az ógyallai Krupa Martin és az érsekújvári Pro-
chászková Lucia.

Komáromban született: a bátorkeszi Madarász Lia, 
a komáromi Bálint Lara, Svanczár Zoé, Gőcze Ta-
mara, Pázmány Sofia Lilla és Rozsár Eszter, a vágfüzesi 
Károlyi Kyra, a gútai Polerecký Tibor, a dunamocsi Mada-
rász Alexandra, a nagymegyeri Kovács Liza, az örsújfalusi 
Csehová Csilla és a naszvadi Palusková Emily.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a 
komáromi PhDr. Rozsár Virágh Soňa (45 éves), Paluk Ist-
ván (93 éves), Petrovics František (71 éves), Bielik Štefan 
(68 éves) és Kucsa Ladislav (83 éves), a gútai Kürti Lajos 
(77 éves), a búcsi Vasas Katalin (78 éves), a marcelházai 
Štefanková Anna (87 éves), a csallóközaranyosi Kovács 
Amália (84 éves), valamint a keszegfalvai Baráth Tibor 
(72 éves).

Emléküket megőrizzük!

Hozzávalók:
400 g babapiskóta
208 g étcsokoládés pu-
dingpor (2 csomag)
1,25 l 2,8%-os tej
ízlés szerint rumaroma
ízlés szerint Nescafe
ízlés szerint tejszínhab

* Vennék Komárom zöldöve-
zetében családi házat, kis kerttel. 
Tel.: 0908 768 128
* Tökmag eladó nagyobb mennyi-
ségben (2 euró/l). Tel.: 0917 493 352.
* HITELEK, KÖLCSÖNÖK 
a legelőnyösebben! Tel.: 0905 
928 195.

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

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

Elkészítése:

Kevés forró tejben feloldunk 
egy mokkáskanál Nescafét. 
Miután kihűlt, egyesével meg-
forgatjuk benne a piskótákat, 
mielőtt a tálba raknánk őket.
2,5 deciliter tejben simára ke-
verjük a pudingot. Teszünk 
bele 1 kávéskanál rumaromát. 

Jénai tálban rétegezve lerak-
juk a megmártott piskótákat 
és a pudingot úgy, hogy a te-
tejére is puding kerüljön.
Fóliával letakarva, 1-2 órá-
ra hűtőszekrénybe tesszük, 
hogy a piskóták megpuhul-
janak. Tejszínhabbal tálaljuk.

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

emlékezünk

halálának

 első  és  nyolcadik
évfordulóján

 Gönczöl Sándorra  ifj. Gönczöl Sándorra.
Emléküket őrző családjuk

* Eladó tökmag (2,50 euró/l). 
Tel.: 0908 135 671.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Szívünkben mély fájdalommal
mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeptember 7-én a komáromi

római katolikus temetőben
elkísérték utolsó útjára a szeretett 

lányt, feleséget és édesanyát,
PhDr. Rozsár Virágh Soňát,

aki életének 45. évében,  
súlyos betegség

következtében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és a részvét őszinte szavait,  
melyekkel mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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KAJAK – KENU

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

LABDARÚGÁS
II. liga * 8. forduló * A komáromi KFC Poprádon is nyerni tudott

Poprád – KFC Komárom 0:2 (0:1)

IV. liga * 6. forduló
Marcelháza – Nyitrakört-
vélyes 2:0 (0:0) Az első já-
tékrészben már érezni lehetet 
a hazai csapat fölényét, ám a 
vendégek védelme sorra meg-
hiúsította a gólhelyzeteket. A 
második félidő 21. percében 
Kajtárnak sikerült belőnie az 
első gólt, majd három perc-

cel később Dikácz gólja bizo-
nyította a marcelházi fölényt 
* Gúta – Negyed 2:1 (0:1) 
Kellemetlen meglepetést oko-
zott, hogy az első félidőben a 
vendégek, lényegében egyet-
len helyzetüket kihasználva, 
megszerezték a vezetést. A 
válasz a találkozó 66. és 70. 

percében Kókai révén érkezett 
* Nagytapolcsány – Szent-
péter 4:2 (0:1) Az első félidő 
23. percében Lakatos juttatta 
vezetéshez a vendégeket, a 
második félidőben viszont a 
nagytapolcsányiak taroltak * 
Ímely – Újlót 4:0 (1:0) Nem 
sok vizet zavart a pályán a 

vendégcsapat, viszont a hazai 
szurkolótábor Gamkrelidze 
12., Boros 53., Straňák 82. és 
Oršolík 84. percben lőtt gól-
jának örülhetett * A bajno-
ki táblázatban 1. Ímely 16 
ponttal, 2. Marcelháza (15 
pont), 4. Gúta (12 pont), 14. 
Szentpéter (4 pont).

V. liga * 6. forduló
Nagykeszi – Berekalja 2:3 (0:2) A találkozó 
9. percében már vezetéshez jutottak a vendé-
gek, majd a 43. percben tovább növelték elő-
nyüket. A 60. percben Turza büntetőből szépí-
tett, majd a 71. percben kiegyenlített, ám a 86. 
percben a berekaljaiak visszaszerezték a ve-
zetést * Ógyalla – Ipolyság 3:0 (1:0) Az első 
félidőben még a vendégek tartották az iramot 
annak ellenére, hogy a 13. percben Kádek gól-
ja sejttette, hogy a gyallaiak remek formában 
vannak. A második játékrészben a ságiak min-

dent elkövettek, hogy legalább döntetlent ér-
jenek el, ám egy súlyos szabálytalanság miatt 
a 67. percben Gelle növelte a gyallaiak elő-
nyét. Fölényük igazolásaként a 80. percben 
Porubszky gólja ismét az ipolyságiak hálóját 
rezegtette meg* Gyarak – Hetény 5:0 (3:0) 
A gólözönt egy gyaraki 11-es indította el, s a 
találkozó végére a hetényiek összeomlottak 
annak ellenére, hogy jobb taktikával nem így 
végződött volna a találkozó* Perbete – Ekel 
3:2 (2:1) A találkozó 18. percében a hazai 

csapat büntetőhöz jutott, amit Vašiček érvé-
nyesített, majd kilenc perccel később ismét ő 
volt a gólszerző. Két perccel az első játékrész 
lefújása előtt az ekeliek részéről Rigó volt 
eredményes. A második félidőben a vendégek 
voltak kezdeményezőbbek, az 55. percben 
Rigó kiegyenlített, ám a 61. percben Kovács 
gólja a hazaiaknak kedvezett * A bajnoki 
táblázatban 3. Ógyalla (16 pont), 5. Nasz-
vad (9 pont), 8. Ekel (9 pont), 11. Hetény (7 
pont), 15. Perbete (4 pont).

VI. liga * 6. forduló 

KARETE

B I L I Á R D

GYORSASÁGI MOTORKERÉKPÁR

WESTERN LOVAGLÁS

Szép idő volt, háttérben a festői Magas-Tátra csúcsaival, s bizonyára a környezet is hozzájárult ahhoz, hogy a síkvidéki csapat 
a legjobb formáját hozza. A komáromiak örömmel fogadták, hogy az 1311 néző között szép számban voltak a csapatukhoz hű 
szurkolók is, s talán ez is ösztönözte őket. Szerencsére nem tartották tiszteletben a vendégjogot, s „leiskolázták” a vendéglátó-
kat...
Az NTC Poprad pályáján az első fél óra erő-
felméréssel telt. Mindkét csapat indított ve-
szélyes támadásokat is, viszont egyre inkább 
érezni lehetett, hogy a poprádiak átszervezik 
taktikájukat és inkább a védelemre, mint a 
gólszerzésre összpontosítottak. Szerencsére 
a komáromi kapus is kiváló formában volt 
és a gólveszélyes helyzeteket hárítani tudta. 
A gólnélküliségnek a 35. percben Nurkovič 
vetett véget, aki a tizenhatosról lőtte meg 
a komáromiak első gólját. Ezután tovább 

folytatódott a macska-egér játék, ám a pop-
rádiak csatárai – szerencsére – most nem a 
pontosságukról lettek híresek. A félidő előtt 
néhány perccel Mészáros növelhette volna 
a vendégek előnyét, de lövését Knurovský, 
a poprádi kapus kivédte. A második félidő 
ismét a poprádi erősségnek, Šestáknak a 
próbálkozásával kezdődött, amikor a komá-
romi kapusnak, Sláviknak kellett bravúros 
védést produkálnia. A poprádiak mindent 
megpróbáltak, számtalan veszélyes helyze-

tet dolgoztak ki, de eredménytelenül. Ismét 
Nurkovič volt az, aki megunta a tétlenséget 
és belőtte a komáromiak második gólját. A 
mérkőzés végéig is izzott a levegő a pályán, 
mindkét kapu előtt kialakultak veszélyes 
helyzetek, de gól már nem született. Min-
denesetre hatalmas sikert könyvelhet el a 
komáromi KFC, amely a bajnoki címre esé-
lyes Poprád otthonából hozta el az értékes 
három pontot. Komárom továbbra is a II. 
liga bajnokságának élén áll.

Maratoni világbajnokság
A portugáliai Prado Vila Verdáben rendezték meg a kajak-ke-
nu gyorsasági világbajnokság maratoni távjának versenyeit. 
Szlovákia képviseletében természetesen a komáromi verseny-
zők is rajthoz álltak.
A férfiak korcsoportjában először állt rajthoz Ujvári Marko, aki 
a 22,6 kilométeres távon végül az A kategória 15. helyét szerezte 
meg.
A junior nők kategóriájában a K2 19 kilométeres távon a Pecsu-
ková Katarína – Seregiová Karolína páros szenzációs idővel a vb 
6. helyén végzett.

Új bajnokot köszönthettek a várkonyi futamon
Hatalmas bravúrt hajtott végre a komáromi ifjú hölgy, a 13 
éves Scholtzová Karla, a Rozmaring utcai AI 8. osztályos ta-
nulója. Az utóbbi időben ebben a sportágban új sztárként em-
legetik a sportszakértők.
A legutóbbi nyékvárkonyi futa-
mon – a Komáromi járás színei-
ben – úgy a hordókerülést, mint a 
szlalomozást hatalmas fölénnyel 
nyerte, így azután a verseny ab-
szolút győzteseként a hordóke-
rülés vándorserlegét is. A szlalo-
mozásban a tíz futam során csak 
30 pont vesztesége volt, így a 
második lett az idényben. Az el-
ért eredmények alapján bekerült 
a szlovák bajnokságba, amelyet 
idén októberben, Galántán ren-
deznek meg.
A nyékvárkonyi futam eredmé-
nyei: szlalomozás – junior: 1. 
Scholtzová Karla (Kam Smart 
Chick Ella nevű lován), hordó-
kerülés: 1. Scholtzová Karla (Kam Smart Chick Ella nevű lován), 
nyílt szlalomozás: 1. Hadnadova Laura (lova MK Power Jack) Lan-
gov dvor, profi kötelék: 1. Mucska Gergő (lova Kam Frekles Me-
mory) Big family ranch, nyílt hordókerülés: 1. Molnárova Alica 
(lova Pipi Jack) JK Nyékvárkony. Scholtz Karol felvétele

Alpok–Adria Kupa
Annak ellenére, hogy a ko-
sárlabdázók bajnoki idé-
nye még el sem kezdődött, 
nyilvánosságra hozták az 
Alpok–Adria Kupa sorsolá-
sát. Ennek alapján tudhat-
juk, hogy az első találkozó-
ra az MBK Losonc pályáján 
kerül sor október 9-én, 18 
órakor.

Lapzárta után kaptuk az öröm-
teli hírt, hogy a Budapesten 
megrendezett nyílt nemzetközi 
karatebajnokságon a gútai ka-
ratékák közül az U-21-es kor-
csoportban Jóba Attila a +84 
kg-os súlycsoportban bronzér-
mes lett.

Már hagyománnyá vált, hogy a komáromi bringások a Piko Bike szervezésében egyfajta nyár-
búcsúztató keretében maratoni versenyt hirdetnek. Vasárnap került sor az immár 7. Piko Bike 
Maraton megrendezésére, amelyen 188 lelkes kerekező indult el a három távon – ROAD 47 
km, RACE57 (ezek úti bringások) és MTB 55 km a terepbicajosok. Külön értékelték a fekvő-
bringásokat, ők is 47 km-t tekertek az Apáli étteremtől. Az eredmények:
ROAD: Junior (18-ig) 1. Šim-
ko Kristián, 2. Tóth Kurucz 
Áron, 3. Kuťka Tomáš. Juni-
or lányok: 1. Tabi Zoe Eszter, 
2. Angelovičová Zoja, 3. Sági 
Fanni Lili. Férfi (19-39) 1. 
Tóth Viktor, 2. Leckési Péter, 
3. Bujna Zoltán. Nők: 1. Csiba 
Emese, 2. Leányvári Erika, 3. 
Sloboda Anita. Master Férfiak 
(40-59): 1. Rebroš Stanislav, 
2. Búzás Csaba, 3. Markovics 
Tamás. Master Nők: 1. Csiba 
Ildikó, 2. Szabóová Dana 3. 
Pápesová Jolana. Seniorok (60 
felett): 1. Csintalan Miklós, 2. 
Csaplár Árpád, 3. Leányvári 
József. Szenior nők: 1. Ró-
zsásová Alžbeta, 2 Dóková 
Gabriela * ACE 57km: Férfi-
ak:1. Moravek Lajos, 2. Szigl 
Ernest, 3. Dékány Tamás Mi-

hály. Nők: 1. Hupianová Regi-
na, 2. Csehová Laura, 3. Tóth 
Anikó. Master férfi: 1. Hencz 
Szabolcs, 2. Kovács Norbert, 
3. Nešťák Tibor. Master nők: 
1. Botka Barbara. Seniorok: 1. 
Dubran Miroslav, 2. Héregi Pé-
ter, 3. Ďuriač Peter * MTB 55 
km: Junior: 1. Szabó Roland, 2. 
Bršel Samuel, 3. Szabó Gergő. 
Férfiak: 1. Doubek Tomáš, 2. 
Jankovics Erik, 3. Csicsó Zol-
tán Nők: 1. Domák Bernadett. 
Master férfiak: 1. Kurdi István, 
2. Bereczk Roland, 3. Buga 
Fridrich. Master nők: 1. Farkas 
Silvia, 2. Csiba Ildikó. Szeni-
orok: 1. Csintalan Miklós, 2. 
Molnár Ladislav, 3. Laposa 
Tibor MTB 55 km: Junior: 1. 
Szabó Roland, 2. Bršel Samu-
el, 3. Szabó Gergő. Férfiak: 1. 

Doubek Tomáš, 2. Jankovics 
Erik, 3. Csicsó Zoltán Nők: 
1. Domák Bernadett. Master 
férfiak: 1. Kurdi István, 2. Be-
reczk Roland, 3. Buga Frid-
rich. Master nők: 1. Farkas Sil-
via, 2. Csiba Ildikó. Szeniorok: 
1. Csintalan Miklós, 2. Molnár 
Ladislav, 3. Laposa Tibor * 
Rekusok: 1. Reiner Ferenc, 2. 
Balogh Péter, 3. Bese Zoltán.

Pozsonyban 28 versenyző állt asztalhoz a Szlovák Kupa követ-
kező fordulóján, amelyről természetesen nem hiányozhattak a 
komáromi élsportolók, Köles Balázs és Polách Jaroslav sem. Ba-
lázs a negyeddöntőben a ranglista első helyezettjétől szenvedett 
vereséget és 5. lett, Jaro viszont visszavágott és a fordulóban első 
helyen végzett.

Vágfüzes/Kava – Örsújfalu 4:0 
(2:0) Már az első játékrészben 
érezni lehetett a hazai csapat elő-
nyét, amit Kosa (7. perc), Szeme-
nyei (33. perc), Czukár (59. perc) 
és Litva (72. perc) gólja is igazolt * 
Újgyalla – Ifjúságfalva 2:1 (1:1) 
Lényegében az első húsz perc alatt 
eldőlt a találkozó állása. Az első 
gól a hazai csapatot illette Rigó 12. 
percben leadott védhetetlen lövésé-
nek eredményeképpen. Erre a 20. 
percben Károlyi válaszolt, majd a 
pályán gyors, ám kiegyenlített já-
ték folyt. A második játékrészben is 
egyenlőek voltak a viszonyok, ám 
a 63. percben Rigó megszerezte a 
hazaiak győzelmét * Bátorkeszi 
– Csicsó 6:0 (3:0) Egyértelműen 
jobb formában volt a hazai csapat, 

amely fél óra alatt három gólt lőtt. 
A 21. percben Oláh, majd a 25. 
percben Jozefík, a 29. percben is-
mét Oláh volt gólszerző. A máso-
dik játékrészben Gáspár (63. perc), 
Izsó (83. perc) és Kecskés (89. 
perc) volt sikeres * Nemesócsa 
– Izsa 3:2 (0:0) Az első játékrész 
kiegyenlített küzdelme után, a ta-
lálkozó 48. percében Pásztor szer-
zett vezetést a vendégeknek. Erre 
az 55. percben Horváth válaszolt, 
aki a 62. percben lőtt góljával már 
a hazaiak javára szerzett előnyt. 
Csizmazia 75. percben lőtt gólja 
után az izsaiak szépítettek, amikor 
a 85. percben Procházka lőtt gólt 
* Keszegfalva – Dunaradvány/
Marcelháza B 1:0 (1:0) Jó ütemű 
játékot produkált mindkét csapat, 

de Csepreghy 13. percben szerzett 
gólja eldöntötte a találkozó vég-
eredményét * Búcs – Dunamocs 
0:0 Gól nélküli, kiegyensúlyozott 
mérkőzés volt * Bajcs – Pat 3:3 
(1:2) Jóba a 18. percben a vendé-
gek első gólját belőtte, ám a 22. 
percben Lovász büntetőt értéke-
sítve egyenlített. A 25. percben is-
mét a hazaiak kapujában állt meg 
a labda, amikor Szakál rúgott gólt. 
A második félidő 63. percében 
ismét Szakál volt eredményes, vi-
szont a 85. percben Tapolcsányi, 
majd a 89. percben Bachorec gólja 
a hazaiak fölényét igazolta * Csal-
lóközaranyos – Szilos 2:4 (2:2) 
Az első félidő kiegyenlített játéka 
után a másodikban már a vendé-
gek taroltak. Góllövők: Lelkes 

25. és 39. perc, illetve Méhes (4. 
perc), Michalina (12. perc), Caba-
da (80., és 87. perc) * A bajnoki 
táblázat állása: 1. Dunaradvány 
(15 pont), 2. Csallóközaranyos 
(13 pont), 3. Újgyalla (13 pont), 
4. Izsa (12 pont), 5. Szilos (12 
pont), 6. Nemesócsa (10 pont), 
7. Bátorkeszi (10 pont), 8. Búcs 
(9 pont), 9. Dunamocs (8 pont), 
10. Vágfüzes/Kava (7 pont), 11. 
Bajcs (6 pont), 112. Ifjúságfal-
va (6 pont), 13. Keszegfalva (6 
pont), 14. Pat (5 pont), 15. Csi-
csó (2 pont), 16. Örsújfalu (1 
pont).

Öt év szünet után visszatért Komáromba a har-
mincéves Nenad Delič, a sikeres horvát származású 
játékos, aki Vávra András mesteredző számára je-
lent erős támpontot. Az MBK Rieker COM-therm 
Komárom csapata ugyanis az előkészületek utol-
só fázisához ért. Legutóbb előkészületi találkozón 
fogadta Magyarorszg egyik legismerteb kosárlab-
dacsapatát, a Falco-Vulcano Energia KC Szom-
bathely játékosait. Az első félidő végéig a komá-
romiaknak 11 pontos előnyt sikerült kiharcolniuk, 
viszont az utolsó két negyedben a vendégek vol-
tak eredményesebbek, így 80:81 (46:37) lett a 
találkozó végeredménye. Komárom legjobbjai: 
Delič 14, Goodman 12, Hlivák és O'Reilly 8-8, 
Hunter 6 (Jankovič 15, Miloševič 11, Bolek és 
Stojanov 3-3). Lapzárta után, szeptember 11-én 

az MBK Rieker COM-therm 
Komárom – Sopron KC találko-
zóra kerül sor.

Szabó (Coco) István idén új kategóriában állt rajthoz a motoros 
gyorsasági versenyeken, ám ennek ellenére összetettben magabiz-
tosan áll az első helyen. Múlt hét végén Kiskunlacházán pattant 
nyeregbe és 9,34 mp alatt tette meg a 402 m-es versenytávot, ti-
zedmásodpercekkel előtte haladt át a célon az első helyezett. Igaz, 
„csak” ezüstérmes lett, de a versenysorozat végén biztosan övé a 
bajnoki serleg.

KOSÁRLABDA


