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Szeptembertől visszatér a régi kerékvágásba az élet … leteltek a szabadságok, a család 
apróságai megkezdték az óvodát, illetve beültek az iskolapadokba. Tehát semmi aka-
dálya sincs annak, hogy a képviselőtestületi üléseken a képviselők – felelősségük teljes 
tudatában – elkezdjenek a községek és városok érdekében tevékenykedni. 
Lapzárta után kerül sor a komáromi testület ülésére és csak bízni lehet abban, hogy 
teljes és valós tájékoztatást kapnak a képviselők az elhíresült „azbesztügyről” is. A prog-
ramban szerepel a városi vállalatok – KOMVaK Rt., CALOR Kft., a – COMORRA SER-
VIS, a COM-MÉDIA Kft., a Vmk és az Idősek Otthona első féléves gazdálkodásának 
értékelése is.

Természetesen Komárom 
életének több fontos terü-
letére (szociális, közrend-
védelem) is kiterjed az 
önkormányzat tárgyalási 
programja, viszont nem ta-
láltuk benne a sokakat érdek-
lő és a város közegészségét 
érintő kérdésekre a választ. 
Mint ismeretes, informá-
cióink szerint engedély és 
megfelelő szakértelem nél-
kül bontották le a polgári 
beilleszkedésre alkalmatlan 
és sok gondot okozó lakosok 
bérházát. Komárom lakossá-
ga választ vár az alábbi kér-
désekre:

Ideje lenne tiszta vizet
önteni a pohárba

1. Valójában ki bontotta el 
az épületet? A JOJ tévé hír-
anyagában a KOMVaK Rt. 
gépei láthatók, s erről a fel-
vételen szereplők is egyér-
telműen nyilatkoztak.
2. Keszegh Béla polgár-
mester a testületi üléseken 
már két alkalommal is azt 
nyilatkozta, hogy egy isme-
retlen cég bontotta el és vá-
rosnak semmi köze nem volt 
a bontáshoz. Az egyik általa 
küldött levélben viszont már 
azt állította, hogy a Topstav 
Kft. bontotta és hordta el a 
saját költségén a szemetet és 
a törmeléket.
3. A KOMVaK vállalata 
14 500 Euróért vásárol-
ta meg az épületet, amit a 
könyvelésükbe be is vezet-
tek. Ez az összeg szerepel 
az adásvételi szerződésben 
is. Ha viszont házat vett a 

KOMVaK, akkor azt csak 
az új tulajdonos bonthatta 
el, vagy rendelhette meg a 
bontást. Ha viszont a cég és 
a bontást intéző vállalkozás 
között nincs ilyen szerződés 
akkor a Topstav cég ezt el 
sem bonthatta.
Szó sincs arról, hogy nem 
örülünk annak, hogy a telep 
megszűnt, de miért kellett azt 
megfontolatlanul, az egész-
ségügyi törvények megsér-
tésével kivitelezni. Ha pedig 
már a hiba megtörtént, azt il-
lett volna bevallaniuk, hiszen 
Komárom lakossága „meg-
bocsájtott” volna és az egész 
ügy rég feledésbe merül. De 
ehelyett elkezdődött a hazu-
dozás, a hamis bizonyítékok 
gyártása.
Várjuk a városvezetés véle-
ményét, hogy tiszta vízönt-
sünk a pohárba…

Korrupcióellenes
hárompárti összefogás

A kormánypártok (Smer-SNS-Most-Híd) 
hirtelenjében korrupcióellenes programot 
hirdettek mindennapi életünk rákfenéje 
ellen. Maga a korrupció nem más, mint 
megvesztegethetőség, illetve általános rom-
lottság. A 14 célt és rendelkezést tartalmazó 

korrupcióellenes programmal a kormány 
a korrupció terét és lehetőségeit szeretné 
csökkenteni a közszektorban, illetve haté-
konyabban büntetni az elkövetőket és nö-
velni a nyilvánosság bizalmát a hatóságok 
irányában.

Azok küzdenek ellene, akik nyakig benne vannak?

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

Lapunk  
tartalmából:

● Új fejezet a közoktatási 
törvényben

● Hatalmas lehet a telefon-
számla!  2. oldal

● ÖSSZEFOGÁS
●  Most kellene észheztérni 

 3. oldal

Adtak is, meg nem is…
A Munka- Család- és Szociálisügyi Minisztérium közlése 
szerint az, hogy a kormány jóváhagyta és támogatja a szülői 
támogatás – (rodičovský príspevok, a magyarországi GYES 
szlovák megfelelője) emeléséről szóló javaslatot, amelyet a 
Smer képviselői terjesztettek a parlament elé – több mint 140 
ezer szülőt érint majd, az állami költségvetés számára 145 
millió plusz kiadást jelent.
A jelenleg második olvasat-
ban van. A szülői támogatás 
50-150 euróval emelkedne a 
javaslat szerint. Az a szülő, 
aki gyermeke megszületése 
előtt munkaviszonyban volt, 
vagy idősebb gyerekével volt 

anyaságin, 370 eurós szülői 
támogatásban részesülne. Aki 
rövidebb ideig vagy alkal-
manként volt munkaviszony-
ban, 270 eurós támogatásban 
részesülne. A javaslat azon-
ban tartalmazza a támogatás 
összege valorizációjának le-
állítását is. A valorizáció a 
mindenkori minimálbér emel-
kedése alapján növelte volna a 
gyes nagyságát. 

Arany koszorú és serleg a horvátországi Rovinjból
A komáromi CONCORDIA Vegyeskarral a horvátországi 
Rovinjban szerepeltünk augusztus 28 és szeptember 2 között 
a XXXVIII. CHORUS INSIDE Nemzetközi Kórusfesztivá-
lon és Kórusversenyen. Bolgár, lengyel, ukrán, horvát, mol-
dova és olasz kórusokkal versenyezve szereztük meg kategó-
riánkban az első helyet, az arany koszorúval együtt. 

Gyermek, ifjúsági, női, férfi 
és vegyeskarok öt kategóriá-
ban – a) tradicionális népdal, 
b) koreográfiára épülő folklór 
muzsika, c) polifónia és egy-
házi zene, d) jazz, e) gospel, 
pop, modern zene – mérték 
össze tudásukat. A hat nap 
alatt ötször léptünk fel, el-
sőként több kórussal együtt 
Dignano olasz/horvát kisvá-
ros romantikus főterén az esti 

órákban, nagy sikerrel. Pén-
teken, a tengerrel körülvett 
Rovinj legmagasabb pontján, 
a Szt. Eufémia katedrálisban 
a rendezvény nyitóhangverse-
nyén szerepeltünk. Megelőzte 
mindezt a szereplő csoportok, 
kórusok tengerparti zászlós, 
éneklős felvonulása. Másnap 
a tengerpart mellett épült Ar-
tis koncertteremben zajlott a 
verseny, valamint az eredmé-

nyek és díjak átadása, amit 
egy oldott hangulatú horvát 
falusi vendéglátás követett. 
Vasárnap a délelőtti órákban 
Pulába kirándultunk, ahol 
megcsodálhattuk az ókori ró-

mai amfiteátru-
mot és a város 
más régiségeit. 
Visszatérve, a 
rovinji ferences 
t e m p l o m b a n 
részt vettünk a 
vasárnapi szent-
misén, természe-
tesen énekünk-
kel szolgálva. 
A kórusverseny 
utolsó napja iga-
zi csemegének 
számított, hiszen 

Velencében a Szent Márk tér-
rel szemben levő szigeten, a 
San Giorgio Maggiore Bazi-
likában énekelhettük a záró-
koncertet.
Természetesen a tenger, a nap-
fény és a zene bűvöletében él-
tünk ezekben a napokban. Az 
egész éves rendszeres munka 
és minden fellépés után a kó-
rus gyönyörű környezetben 
kapcsolódhatott ki. 
Fantasztikus utunk volt! Jövő-
re énekkarunk 40 éves lesz, s 
ez a kórusverseny és együttlét 
is bizonyította, hogy kórusban 
énekelni jó, egyszerűen NA-
GYON JÓ!

Stubendek István, karnagy
A felvételeket Alföldy Éva 

készítette

A felderítés sikere a „leggyengébb láncszem” vallomásán múlott
Andruskó Zoltán ügyét

külön tárgyalhatja a bíróság
Érdekesnek tűnik, de valójában várható volt az, hogy a Kuciak Ján oknyomozó újságíró és 
jegyese, Kušnírová Matina régész gyilkosságának ügyében születik egy vádalku is, hiszen And-
ruskó Zoltán, aki valójában a megrendelő, Zsuzsová Alena és a Marček-Szabó bérgyilkospáros 
közötti kapcsolatot tartotta fent, folyamatos vallomásával segített a gyilkosság felderítésében.
Az adócsalással is vádolt And-
ruskó Zoltán letartóztatása óta 

együttműködik a nyomozó-
szervekkel és vallomásának 
köszönhetően került a képbe 
a Zsuzsová – Kočner kapcso-

lat is. Andruskó vallomása 
egyben azt is jelentette, hogy 
a vizsgálatok kiterjedtek az 
oligarchákkal tartott kap-
csolatokra is, sőt a jelenlegi 
kormánykoalíciónak tevé-
kenykedő minisztériumi alkal-

mazottak bukásához is vezettek.
Nagy valószínűség szerint 
Andruskó a vallomásaiért az 
ügyésszel vádalkut köthet, 
akár feltételesen felfüggeszt-
heti vele szemben a büntető-
eljárást. 

Peter Pellegrini kormányfő 
azt állítja, a Nemzeti Korrup-
cióellenes Programot nem 
célzatosan időzítették mostan-
ra, és semmi köze a közelgő 
parlamenti választásokhoz, a 
józanul gondolkodó emberek 
számára ez aligha hihető. Ha 
ugyanis a kormánypártok ko-
molyan gondolnák a korrup-
cióellenes küzdelmet, akkor a 
tisztogatást maguknál kellene 
kezdeniük.
A javasolt intézkedések kö-
zött szerepel például a gyanús 
személyek tulajdonjogi viszo-
nyainak teljes körű pénzügyi 
kivizsgálása, a törvény végre-
hajthatóságának megerősítése 
a vagyon esetleges kisajátítása 
terén, de a lobbitörvény előter-
jesztése is.
A törvényt azonban nem ol-
vasgatni, hanem alkalmazni 
kell. Máig felderítetlen például 
a Gorilla-ügy, amely a legna-
gyobb olyan korrupciós bot-
ránysorozat, amely az oligar-
chák és a legfelsőbb politikai 
körök összefonódására mutat 
rá. Aztán ott vannak az áfa-
csalások, amelyeket állítólag 
a Smer legfőbb politikai veze-
tői is fedeztek. No és Ladislav 
Bašternák áfacsalási ügye, aki 
Robert Kaliňák belügymi-
niszterrel bizniszelt, meg a 
dél-szlovákiai áfacsalók ügye, 
akiknek jogi képviseletét Gál 
Gábor (Most-Híd) jelenlegi 
igazságügyi miniszter látta el.
Bugár Béla sem marad ki a sor-
ból. A Most-Híd elnöke több 
mint tíz évvel ezelőtt földeket 
vásárolt fel Úszor környékén 

25 ezer euróért, melyeket 2014-
ben félmillió eurós haszonnal 
adott el az államnak az autópá-
lya-építés miatt, további földe-
ket pedig a Nemzeti Autópálya 
Társaság vett bérbe Bugártól, 
ezekért a Most-Híd elnöke to-
vábbi 76 ezer eurót zsebelt be.
Folytathatnánk még a felsoro-
lást, ám ennyiből is egyértel-
mű, hogy a jelenlegi kormány-

koalícióban lévő pártok olyan 
gyakran és olyan nagy mérték-
ben összefonódtak a korrupci-
ós ügyekkel, hogy valószínű-
leg senki sem hihet a jelenlegi 
szándékuk őszinteségében. Ho-
gyan lehetne hiteles a kormány 
korrupcióellenes küzdelmének 
szándéka, ha a kormányt a 
Fico, Danko és Bugár vezette 
koalíciós tanács irányítja?

Csicsóról tartott Kulcsod irányába a két község közötti 
harmadosztályú úton, Yamaha típusú motorjával egy 30 
éves fiatalember, amikor egy enyhe balkanyarban átcsú-
szott az út jobb oldalára és az árokba csapódott. A baleset 
következtében a férfinak eltört a sípcsontja. A rendőrök 
megszondázták, az alkoholteszt azonban negatív lett. A 
motoron keletkezett kár 500 euróra tehető. Valószínű, 
hogy a balesetet gyorshajtás okozta.

Yamahával az árokba

Mernek „kényes” témához nyúlni
a komáromi városi képviselők?
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A komáromi Selye János Gimnázium diákjainak minden évben lehetőségük nyílik élesben 
is bevetni spanyol nyelvismeretüket egy tanulmányi kirándulás keretén belül, amit a Vi-
láglátó utazási iroda segítségével és igazgatói támogatással szervezett meg a két spanyol-
szakosunk, Hevesi Petruf Alena és Musitz Marietta. A hatalmas érdeklődés miatt ebben az 
évben két alkalommal is sor került a spanyolországi utazásra.
A Musitz Marietta tanárnő 
által vezetett nyári Costa Bra-
va-i út számos érdekességben 
bővelkedett. Megérkezésünket 
követően mindenki elfoglal-
ta a szálláshelyét, és birtokba 
vettük Camp Cala llevado 20 
hektáros területét. A kellemes 
tengerparti hangulat feledtette 
velünk a hosszú utazás fára-
dalmait. Egy kiadós alvás után 
másnap újult erővel vágtunk 
bele a programba. Hétfőn el-
látogattunk a Barcelona kö-
zelében található Montserrat 

hegyhez, amely a hegymászók 
körében igen népszerű. Ne-
vezetessége a bencésapátság, 
amelyben a Montserrati Szűz 
szentélye látható. A Fekete 
Madonnát (a szűz szobrának 
megnevezése) megérintve ki-
ki kívánhatott is valamit ezen 
a szent helyen. A délután fo-
lyamán megtekintettük még az 
UNESCO Világörökség része-
ként számontartott Güell Par-
kot. A parkban több kőből ké-
szült, illetve színes, amolyan 
„gaudis” mozaikberakásokkal 
díszített építmény találha-
tó. Gaudi parkját látni kell. A 
szerdai nap a műkedvelőknek 
és a sorozatfüggőknek kedve-
zett leginkább. Röpke egyórás 
utazás után érkeztünk meg Ge-
ronába, vagy katalánul Gironá-

ba, ahol az utóbbi idők egyik 
legkövetettebb filmsorozatá-
nak, a Trónok harcának híres 
jelenetét, a „Szégyenmenet”-et 
forgatták. A város azért is volt 
különleges számunkra, mert 
minden szegletében jelen volt 
a katalánok erős nemzeti öntu-
data. Ezt a tereken és erkélye-
ken lobogó zászlók és a füg-
getlenségi törekvéseik jelképe, 
a sárga szalag jelezte. Ezután 
Figueras városa felé vettük az 
irányt, ahol maga a zseniális 
művész, Dalí is élt és alkotott 

egy ideig. Az út során meg-
hallgathattuk a festő szokatlan 
életrajzát is, ami után mindjárt 
érthetőbbé vált mindenki szá-
mára a művész extrém stílusa. 
Dalít látván az ember számára 
még nyilvánvalóbbá válik, mi-
lyen közel is áll egymáshoz az 
őrület és a zsenialitás. Emléke-
zetes nap volt! Másnap hagy-
tuk pihenni a buszt, s gyalog 
indultunk neki a közeli Tossa 
városának, ahonnét aztán to-
vábbhajóztunk a híres üdülő-
központba, Lloret de Marba. 
Itt kedvünkre vásárolhattunk, 
kipróbálhattuk a spanyol étel-
különlegességeket, vagy sé-
tálgathattunk a tengerparton. 
Talán kijelenthetem, hogy a 
szombatot vártuk mindnyájan 
a legjobban, hiszen ekkor láto-

gattuk meg a katalán fővá-
rost, Barcelonát. Első meg-
állónk a Poble Espanyol 
volt, ahol megtekinthettük 
az egyes spanyol tartomá-
nyok jellegzetességeit. A 
kirándulás során lenyűgö-
ző látványt nyújtott még a 
Sagrada Família nagysága, 
kívül belül. Az építészeti 
stílusán megtalálhatóak az 
elmúlt századok nyomai, 
illetve, ahogy Gaudi mondta: 
„A Sagrada Familiat a nép épí-
ti”, így minden generációnak 

megvan a küldetése is 
benne. Talán pont ezért 
olyan különleges. A 
napvégi Fontána Mági-
ca (mágikus szökőkút) 
mindenki számára fel-
üdülést jelentett, amire 
nagy szükség is volt a 
Camp Nou bebarangolá-
sa után. A focirajongók 
izgatottan várták, hogy 
átlépjék a világ egyik 
legszebb stadionjának 
küszöbét.
Számomra meglepetést 
okozott, hogy a bejá-
ratnál a magyar focile-
genda Kubala László 

szobra áll, akit a 20. század 
100 legjobb játékosa között 
tartanak számon. A vitrinek 
tömkelegében a 
trófeák sokasága 
várta a látogatót.
A kulturális élve-
zeteket követően, 
s p a n y o l n y e l v ű 
órákon is részt vet-
tünk. A kubai lek-
torok személyisé-
gén tükröződött a 
vidám, spanyolos 
mentalitás, mely 
megkönnyítette a 
nyelv elsajátítását 
a forróságban. A 
programok kö-
zötti szabadnapok 
tehát tanulással 
teltek. Össze-

sen húsz órát áldoztunk fel a 
nyelvtanulás oltárán (ami az 
iskolában 2,5 hónapnak, te-
hát negyed iskolaévnek felel 
meg), majd megérdemelten 
pihentünk a strandon vagy a 
medence partján.
A röpke 10 nap alatt megkós-
tolhattuk a tipikus spanyol 
ételeket, italokat, melyek na-
gyon változatosak, jellemző 
rájuk a minden spanyol táj-
egység vonása. Az út során a 
salsa, latin ritmusokra épülő 
temperamentumos mozgásvi-
lágába is betekinthettünk. Az 
érdeklődők részt vehettek egy 
tapas-kóstolással egybekötött 
flamenco-esten is. Mindnyá-
jan reggeltől estig élvezhet-
tük a latin zenét, szinte már 
a vérünkbe ivódott a spanyol 
mentalitás. Mondanám, hogy 
teljesen átadtuk magunkat a 

lazulásnak és pihenésnek, de 
a mozgalmas programokról 
Musitz tanárnő és másik ked-
ves kísérőnk, Szilárd Ágnes 
mindig gondoskodtak. Néz-
tünk naplementét, megmász-
tunk kisebb sziklákat, tartot-
tunk Spanyol kvíz-estet, és 
sétáltunk, amennyi a „csövön 
kifért”…
A tanulmányi út gyorsan a vé-
géhez ért, így nem maradt más 
hátra, mint hogy búcsút int-
sünk Katalónia dimbes-dom-
bos tájainak, homokos part-
jainak. Köszönetet szeretnék 
mondani a pedagógusoknak, 
akik legjobb tudásukat nyúj-
tották, illetve a nyári szünetük 
egy részét áldozva azon fára-
doztak, hogy a csapat nagyon 
jól érezze magát. Ez sikerült 
is.

Tóth Gergő, II. D 

Katalóniát nem lehet megunni

Új fejezet
a közoktatási törvényben?

Parlament elé kerül a szlovákiai nemzetiségi 
oktatásügy témája. Egy olyan törvénytervezet, 
melyre régóta várunk, melyről sokat beszélünk, 
s amelynek benyújtása már-már megkésett. Ne-
vezetesen a nemzetiségi oktatásügy fogalmának 
rögzítése a közoktatási törvényben. Mielőtt bárki 
fanyalgással vádolna, mondván savanyú a szőlő, 
hisz a konkurens párt képviselői tették meg ezt a 
lépést, szeretném leszögezni, maga a tény örven-
detes. Ám kérdések, kérdőjelek felmerülnek. A 
legalapvetőbb: miért épp most, miért csak most?
Hisz erről a témáról a jelenlegi választási ciklus 
első részében a magyar-magyar párbeszéd során 
megállapodás született. Az MKP akkor egész 
konkrét javaslatokkal állt elő, melyek a felvi-
déki magyar iskolák életében lévő problémák 
kezelését szolgálják. Látom, e javaslatok egy 
része a törvényjavaslatba bekerült. Ugyanakkor 
már évekkel ezelőtt a magyar-szlovák kisebbsé-
gi vegyesbizottság határozata is rögzítette, hogy 
a nemzetiségi oktatásügy önigazgatását meg 
kell teremteni, bele kell szőni a közoktatási tör-
vénybe. A Tanuló Szlovákia stratégiai tervezet 
társadalmi vitája során szintén megtettük javas-
latainkat, szóban és írásban egyaránt. Időközben 
közel öt év telt el. Most, amikor lejár a kormány-
zó pártok koalíciós szerződése, amikor csekély 
esély mutatkozik a megvalósításra, amikor kö-
zeledik a választási kampány, végre napvilágra 
került a törvénytervezet. Csak margóra jegyzem 
meg, egy ilyen fontos, a felvidéki magyarság 
számára életbevágó kérdés esetében a minimum 
elvárható igény az lett volna, hogy magyar vo-
nalon társadalmi – szakmai vitára kerül sor e 
témában. Így elkerülhető lett volna az a lélek 
mélyén megbúvó gyanú, hogy a renomé javítása, 
a magyar választók visszahódítása, az önérdek 
vezérli jelen pillanatban a beterjesztőket. A ma-

gyar iskolák ennél sokkal többet érdemelnek.
S ha már a törvénytervezetnél tartunk, szüksé-
ges lett volna közösségünkön belül megtárgyal-
ni, milyen módon fognak ebbe az önigazgatást 
célzó helyzetbe illeszkedni a fenntartók, mint 
ahogy nem világos az sem, milyen módon tör-
ténik majd ezen iskolák finanszírozása. Pozitív 
diszkrimináció nélkül ugyanis az egész módosí-
tás jó lehet, de nem elégséges. Kis létszámú is-
koláink sorra szűnnek meg, s noha járható út he-
lyenként az iskolaközpontok kialakítása, az nem 
mindenütt megoldás. A végeken a kicsi iskolák 
léte vagy nem léte az ott élő magyar közösség 
fennmaradásának feltétele. Így a jelen tervezet 
tovább gondolása szükséges, amennyiben a cél 
nem a politikai haszonszerzés, hanem a valódi 
megoldásra való törekvés.

Kiss Beáta,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Az adóalap adómentes részének emeléséről szóló Most-Hidas javaslatot elfogadta a parlament 
pénzügyi bizottsága, így a jövő évtől a létminimum 19,2-szerese helyett 21-szeresére emelkedik 
az adómentes rész. A javaslatot Sárközy Irén, Bastrnák Tibor és Bugár Béla terjesztették be, 
utólag két módosítást csatolva hozzá, az egyiket az alkotmányjogi bizottság javaslatára, a má-
sikat a Költségvetési Felelősség (RRZ) miatt.
Ez utóbbi ugyanis kifogásol-
ta, hogy nem a törvénynek 
előírt módon számolták ki 
a javaslat önkormányzatok-
ra gyakorolt anyagi hatását. 
Bugárék ezt azzal intézték 
el, hogy „pótolták a hiányos-
ságot”, de a javaslatot így is 
átvitték a parlamenti döntés 
előtti utolsó akadályon. 
A Most-Híd azzal érvel, 
hogy a Szlovákiában uniós 
viszonylatban az egyik leg-
nagyobb a munkát terhelő 
adók nagysága, és szerintük 
azért, mert nem az átlagbér 

A Híd javaslata az önkormányzatok pénztárcájába nyúlt

A személyi adók csökkentése

tempójában nőtt az adómen-
tes rész nagysága. Az érem 
másik oldala, hogy a Most-
Híd nem az állam, hanem az 
önkormányzatok költségve-
tésének terhére vezeti be az 
intézkedést. A személyi jöve-
delemadó ugyanis a települé-
sek kasszáját gyarapítja. Bu-
gárék azzal érvelnek, hogy a 
foglalkoztatás bővülése okán 
több bevétele lesz a települé-
seknek.
A buktató azonban ott van, 
hogy nem minden településen 
nőttek a bevételek egyformán 

(gondoljunk a kétszámjegyű 
munkanélküliséggel küszkö-
dő keleti járásokra), másrészt, 
az állam egy csomó kiadást és 
feladatot terhelt át a települé-
sekre, akik szerint emiatt nem 
hogy nem nő a bevételük, de 
a kiadások leszámolása után 
nem marad pénzük fejleszté-
sekre. Több Besztercebánya 
megyei település polgármes-
tere (nagyjából negyvenen, 
többségében függetlenek) 
tegnap a parlament előtt tün-
tettek a kormány és a Most-
Híd intézkedései ellen.

Zsebre megy, vagy zsebbe megy?
Arra hivatkozik Komárom 
városvezetése, hogy az isko-
lakonyhák felújítása során 
olyan problémákkal találko-
zott, amelyekkel nem számolt. 
Ennek köszönhetően a korábbi 
300 ezer euró költségvetésnek 
éppen a triplájába, vagy még 
talán annál is több lesz a fel-
újítások költsége.
Az építészeti felújításokat elv-
ben szakembereknek kellene 
elvégezni. Az első feladat a fel-
mérés. Vizsgálni kell az épület 
statikusságát, hő- és elektro-

mos hálózat állapotát. A teljes 
felmérés után kerülhet sor a 
költségvetés kidolgozására, 
majd a valódi munkálatokra. 
Az is közismert dolog, hogy az 
ötvenes évektől az iskola- és 
közösségi konyhák különféle 
vezetékeit egy közös csatorná-
ban helyezték el.
Amivel eleve számolni kellett 
volna, az többek között a teljes 
elektromos vezetékcsere, tekin-
tettel arra, hogy a korábbi alu-
mínium vezetékek nem felelnek 
meg az előírásoknak, azokat 

mindenképpen rézvezetékekre 
kell cserélni.
Érdekes, hogy a felújított kony-
hák felszereltsége terén is túl-
árazás történhetett, legalábbis 
erre az augusztusi rendkívüli 
önkormányzati ülésen Korpás 
mérnök felhívta a figyelmet.
Minden valószínűség szerint 
a városi kassza „megcsapo-
lása” tovább folytatódik. Ko-
máromban továbbra is olyan 
dolgokat kiáltanak ki sikertör-
ténetnek, ami valójában nem 
más, mint egyszerű síbolás…

Megújuló
középületek

Komárom két középülete, a 
Vmk és az Idősek Otthona 
hamarosan új „ruhába” öl-
tözhet, s a felújításokat pá-
lyázati pénzből valósíthatják 
meg, amivel az épületek ener-
giahatékonysága javulhat.
A VMK a pályázatában, me-
lyet az Enviromentális Alaphoz 
nyújtott be, az épület tetőszer-
kezetének újítására és a villám-
hárító cseréjére pályázott. A 105 
ezer euró összegű fejlesztés 95 
százalékát fedezi a pályázati 
támogatás, 5 százalék pedig az 
önkormányzat által fedezett ön-
rész. A közbeszerzés eredménye 
szerint a kiadások csökkentek, 
így olcsóbb, 96 575 euró lesz. 
A felújítási munkálatok szept-
emberben indulnak és a ter-
vek szerint pár hónapon belül 
energia-hatékonyabbá válik a 
művelődési központ épülete. A 
pályázati feltételek szerint a be-
ruházást november végéig meg 
kell valósítani.
Az Ispotály utcai Idősek ottho-
na ugyancsak sikeres pályázatot 
adott be az Enviromentális Alap-
hoz. Ők nyílászárókat cserélnek, 
amire az Alap 160 ezer euró tá-
mogatást hagyott jóvá, ebből a 
projekt költségeinek 5 százalékát 
az önkormányzat fedezi. Jelenleg 
még folyamatban van a közbe-
szerzési pályázat ellenőrzése, ha 
ez lezárul, itt is elkezdődhet a fel-
újítás. Mindkét esetben a pályá-
zati anyag előkészítésében aktív 
részt vállalt a városi hivatal.

Nemesócsa
újra választ

Nemesócsán 15 éven belül már harmadszor 
kell időközi polgármester-választást tartani. 
Magyarics Dezső, a község tavaly november-
ben megválasztott polgármestere április 10-i 
hatállyal mondott le tisztségéről egészségügyi 
okokra hivatkozva. Most újra indul a posz-
tért, s vele együtt további két jelölt, a 41 éves 
Válek Iván (polgármesteri jogkörökkel felru-
házott jelenlegi alpolgármester) és az 57 éves 
Szalay Zoltán agrármérnök is. 
A nemesócsai rendkívüli polgármester-vá-
lasztáson (szeptember 21-én) reggel 7 órától 
este 22 óráig adhatják le szavazatukat a helyi 
választók.

Hatalmas lehet
a telefonszámla!
Az utóbbi napokban sok szlovák 
polgár mobiltelefonjára érkeztek 
hívások gyanús telefonszámok-
ról számos országból, elsősorban 
Afrikából, a Közép-afrikai Köz-
társaságból. A rendőrség óva int 
mindenkit ezeknek a hívásoknak 
a fogadásától, és figyelmeztetést 
adott ki, miszerint: ha a telefon ki-
jelzőjén ismeretlen, külföldi előhí-
vószám jelenik meg, ne fogadják 
a hívást, ne hívják vissza a hívó 
felet és ne próbálják kideríteni a 
hívó fél személyazonosságát.



Aláhúzta, megbukott a semmitmondó, valódi tarta-
lom nélküli etnikai érdekképviselet, a felvidéki ma-
gyar társadalom számára hitelvesztett lett a politika. 
Az Új Egység Mozgalom fő célja, hogy közösen, 
egységben keressék a megoldást a felvidéki magya-
rok érdekképviseletére. A fórumon felszólalt Ravasz 
József, a Romológiai Kutató- és Módszertani Intézet 
vezetője, Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetsé-
ge felvidéki térségének elnöke, Duray Miklós, a Szö-
vetség a Közös Célokért elnöke és Mózes Szabolcs, 
a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója.
Az Új Egység Mozgalom megszólította a pártok, 
civil szervezetek és mozgalmak képviselőit, hogy 
közösen keressenek megoldásokat az előállt Most 
– MKP pártharc fiaskójából, támogatva egy alulról 
szerveződő választási mozgalom bejegyzéséhez az 
aláírásgyűjtést, és az alapok letételét a gyors építke-
zéshez, hogy még a jövő évi választásokra készen 
álljunk egy új arcokat felvonultató lis-
tával és programmal. A mozgalom nem 
ideológiai, világnézeti szövetség, hanem 
a felvidéki magyarság valamint az ország 
jövőjéért aggódó és sorsunk jobbrafor-
dulásáért tenni akaró emberek sokasága, 
civilek, párttagok, és a legkülönfélébb 
társadalmi rétegek képviselői.
Nem megosztani akarnak, hanem kisza-
kítani társadalmunkat a megosztottság 
helyzetéből, az egymásra mutogatás rom-
boló gyakorlatából. Ahogy a nyilvános 

fórum nyilatkozatában is olvasható: támogatják az 
„egy alulról szerveződő választási mozgalom be-
jegyzéséhez az aláírásgyűjtést, és az alapok letételét 
a gyors építkezéshez, hogy még a jövő évi válasz-
tásokra készen álljunk egy új arcokat felvonultató 
listával és programmal”. Az Új Egység Mozgalom 
tehát egy nagyvonalú gesztust tett az Összefogás 
mozgalom felé, amelynek egyértelmű az üzenete: 
megszólítani a pártok, civil szervezetek és mozgal-
mak képviselőit, hogy közösen keressenek megoldá-
sokat a jelenleg kialakult helyzetre.
Céljaikat így lehet összefoglalni:

„Teljes körű önrendelkezést!
Szülőföld – termőföld és a vízkészlet megóvása!
Nemzeti öntudat erősítése és védelme!
Összetartó és gyarapodó közösséget!
Tisztességes magyar érdekképviseletet!
Keresztény kultúránk megbecsülése!”
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Csáky Pál: Most kellene észhez térni
Felvidéki magyar ügyeink kezdik elérni azt a 
szintet, amikor a józan ész búcsút inthet a tör-
ténéseknek. Jó lenne ezt elkerülni.
A felszínen persze mindenki csak a legjobbakat 
akarja. A valóság pedig az, hogy egyéni önzé-
sek és rövidlátás miatt a politikai önmegsem-
misítés felé haladunk. Jó lenne ezt elkerülni.
Tegyük félre az emóciókat és nézzük a ténye-
ket. A meztelen, könyörtelen tényeket.
A szlovákiai magyar választók kegyeiért ma 
négy bejegyzett párt verseng. Az MKP, amely 
az elmúlt 10 évben meglepő stabilitásról tett 
tanúbizonyságot. 10 évet viszonylag jó kon-
dícióban volt képes átvészelni, meghatározó 
erő helyi és regionális szinten, s bizonyítot-
tan a legnagyobb viszonylagos támogatottsá-
ga van a felvidéki magyar társadalomban. A 
problémája a nem kellő dinamika és bizonyára 
találhatóak egyéb kifogásolnivalók is a tevé-
kenységében, de ezt nem most, hanem a jövő 
évi választások után kell majd alaposan kiele-
mezni. Az MKP jeleníti meg – minden jogos 
vagy jogtalan kritika ellenére – a klasszikus 
felvidéki magyar értékrendet, s számomra nem 
kétséges, hogy valamilyen formában (mások-
kal összefogva vagy egyedül) indulnia kell a 
jövő évi parlamenti választáson. Ez a felvidéki 
magyar közösség érdeke, nem elsősorban pár-
térdek.
Ott van a Most-Híd, a maga komoly bajai-
val. Ennek az írásnak nem feladata, hogy itt 
és most kitérjen ezek elemzésére. Köztudott, 
hogy magam nagyon kritikusan értékelem en-
nek a pártnak a tevékenységét, főleg a felvi-
déki magyar közösség hosszú távú túlélése és 
fejlődése szempontjából. Tudomásul vettem 
azonban, hogy pártom, az MKP, tárgyalásokat 
folytatott velük, egyszerűen egy szükséghely-
zetből kifolyólag. Ez pedig az, hogy egyre 
fogy a felvidéki magyar szavazó, s bizony a 
mostani helyzetben kockázatos lenne meg-
ismételni a szlovákiai magyar politikai rulett 
újabb fordulóját. 
Többször elmondtam azonban, hogy meg-
egyezni bármilyen taktikai lépésben csak úgy 
szabad, ha az nem veszélyezteti a felvidéki 
magyar közösség hosszú távú érdekeit. Ma-

gyarán: csak elvszerű, a közösség érdekeit 
szolgáló megállapodást lehet kötni. A dolgok 
mai állását ismerjük: a Híd úgy döntött, hogy 
egyedül indul a választáson. 
Mondom, egyedül, annak ellenére, hogy felve-
szi listájára a harmadik párt tagjait is, a Ma-
gyar Kereszténydemokrata Szövetségét. Ez 
nem meglepő, hiszen köztudott, hogy ez a párt 
a Most-Híd támogatásával jött létre és műkö-
dött-működik elsősorban azért, hogy szava-
zókat vegyen el az MKP-tól. Az is köztudott, 
hogy ezt a pártot furcsa körülmények között, 
pénzért vették meg és utána festették át a nevét 
– de most ez esetükben sem a mélyelemzés he-
lye. Témánk szempontjából az a tudatosítandó, 
hogy a harmadik párt a második listáján indul.
Van itt egy új, negyedik párt is, a Magyar Fó-
rum, egyelőre alig mérhető támogatással. Eme 
párt létrejöttének is megvannak a saját spe-
cifikumai, amelyeket ismét csak nem itt kell 
kielemezni. Tény, hogy bejegyezték őket a 
belügyminisztériumban, s joguk van indulni a 
választáson valamilyen formában.
Nos, ez lenne az alaphelyzet, s bizonyára nem 
vagyok egyedül a véleményemmel, ha azt 
mondom, ez is eléggé bonyolult, sok örömre 
okot nem adó. Az agybaj ezután következik. 
Bejelentette megalakulását és megkezdte a 
bejegyzéshez szükséges aláírások gyűjtését a 
sorrendben ötödik párt, az Összefogás is. A sok 
probléma mellett, amelyet létrejöttük nyilván-
valóvá tesz, az egyik alapgond az, hogy már 
az indulásukkor hazudnak. Azt mondják, hogy 
nem párt akarnak lenni, de indulni akarnak a 
választáson. Nagy József brüsszeli exkollégám 
már be is jelentette, hogy ennek a pártnak a lis-
táján indulna szívesen. (A párt ténykedésével 
kapcsolatos mellébeszélések szíves kritikáját a 
választási törvény 18. paragrafusának első és 
második bekezdése tartalmazza: választáson 
bejegyzett politikai pártok vagy mozgalmak 
indulhatnak, s ha koalíciót kötnek, önmaguk 
nem indulhatnak.) Ők ezt persze pontosan tud-
ják, ezért gyűjtik az aláírásokat. S van annak is 
némi diszkrét bája, hogy Zászlós Gábor, a párt 
egyik magyarországi-szlovákiai gazdasági 
tútora azt mondja, hogy gyorsan le kell ülniük 

és megfogalmazniuk, mit szeretnének prog-
ramszerűen felmutatni. Magyarán: minden és 
mindenki rossz, de hogy mi a rossz és mi lenne 
a jó, azt gyorsan ki kellene találni. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem akarok 
én bántani senkit ezzel az írással, inkább azt 
szeretném elérni, hogy a tényekre támaszkod-
va minél több ember elkezdjen gondolkod-
ni afölött, merre is haladunk. Az Összefogás 
kifejezést én is használtam többször, de igaz 
módon: úgy gondolom, a nemzetileg elkötele-
zett erők csoportosulása használhatná a legna-
gyobb joggal ezt a kifejezést, ám ott a prímet 
az eddig is a politikai csatatér első vonalában 
küzdő MKP-nak kellene játszania, s ez a kife-
jezés nem használható fel az MKP-val szem-
ben. Értem én, hogy vannak itt többen, akik 
éppen most, a választás előtt fél évvel jönnek 
rá arra, hogy parlamenti képviselők szeretné-
nek lenni, s joguk is van az ilyen jellegű igé-
nyüket megfogalmazni, de azért azt is tegyük a 
mérleg másik serpenyőjébe, ki mit tett le eddig 
az asztalra. Az, hogy valaki fiatal, önmagában 
nagyon múlandó stílusjegy.
Mondom ezt azért, mert itt a hatodik kezdemény 
is, az Új Egység Mozgalom, amely Gútán egy 
erős helyi „nemszeretlek” meglétében gyökere-
zik. Természetesen ők is fiatal titánok és csak 
a legjobbat akarják a felvidéki magyaroknak. 
Őket sem akarom bántani, de miután minden-
kit ismerek a felvidéki magyar közéletben, en-
gedtessék meg csendben megjegyeznem, hogy 
ez sem tűnik hatékony kezdeményezésnek. S 
még egy apróság: miután tisztelem Duray Mik-
lós és Bauer Edit eddigi munkásságát is, azért 
csak megkérdezem, hogyan kell értékelni azt, 
hogy Miklós a gútaiak fényképein, Edit pedig 
az Összefogás(?) körül jelenik meg – bizonyos 
fokig egymással is szemben, s az MKP-val is 
szemben? Ők, akik annyit tettek a kilencvenes 
években a valódi összefogás megteremtéséért. 
(Kedves Edit, Miklós, nem bántó szándékkal 
jegyzem meg, de úgy tudom, mindketten MKP-
tagok vagytok.)
Mivel nem könnyű észben tartani mindent, 
megismétlem: eddig a hatodik politikai cso-
portosulásnál tartunk. Az újak is természetesen 

csakis a közösség ér-
dekében bontottak 
zászlót és csakis a 
köz érdekében sze-
retnének parlamenti 
képviselők lenni – a 
köz részéről egyelő-
re mérhetetlen támogatással. S még nincs vége 
a felsorolásnak. 
Hetedikként megjelent vadászmezőinken a 
Progresszív Szlovákia is. Azt sem tudják, mi 
az a felvidéki magyar társadalom, eddig egyet-
len megnyilvánulásuk sem volt ilyen irány-
ban. De mostantól majd ők lesznek a…! Hogy 
mit, mikor és hogyan szeretnének tenni, arra 
nagy lepel borul – de bizonyára akadnak majd, 
akiket megvakít a PSZ körül jelenleg tapasz-
talható tüzijáték, s rájuk szavaznak majd. S 
jön még nyolcadikként Kiska pártja magyar 
maszlagokkal is és jönnek kilencedikként a 
magyar gazdák, akik szintén csak elvszerű és 
csak ők…
Szavazó meg egyre kevesebb. Azt mondja 
erre a régi, ókori mondás: amikor az istenek 
nagyon meg akarnak verni valakit, elveszik a 
józan eszét.
Nos, ezt kellene elkerülnünk, itt kellene meg-
állnunk mindnyájunknak. Ez az út ugyanis a 
biztos bukáshoz vezet. A lényeg: nem egyik 
vagy másik szervezet bukásához, hanem a 
közösség bukásához, eljelentéktelenedéséhez. 
Normális emberek már most is siralmasnak 
tartják ezt a folyamatot és csak szörnyülködni 
tudnak felette. A minket nem kedvelők pedig 
jókat röhögnek mindezen.
Nem tudom, hogy érv-e, de ideírom: történik 
pedig majd mindez Trianon századik évfordu-
lóján, 2020-ban.
A magam részéről tehát szeretném elmondani, 
hogy nem írok alá egyetlen új pártalapítási pa-
pírt sem, mert nem az a járható út. 
A megoldás az ellenkező irány: a valódi ma-
gyar együttműködés iránya. Mostantól össze 
felé kellene fésülni ezeket az energiákat, van 
rá két hónapunk. Ahogy nézem, erre egyedül 
az MKP-ban van fogadókészség. 
Utána maximum a kármentés következhet.

Ma, Gútán alakuló fórumot tartott egy újabb politikai közösség Új Egység 
Mozgalom néven. A magát alulról szerveződő mozgalomként meghatározó 
társaság célja, hogy összefogja és egységbe szervezze a szlovákiai magyar 
közösséget. Alapelvük szerint nem kívánnak politikai párttá alakulni, po-
zitív üzenetként pedig támogatják az Összefogás mozgalmát, amennyiben 
az Új Egység Mozgalom által lefektetett alapelveket az Összefogás is elfo-
gadja. Az augusztus 31-én megrendezett alakuló ülésen Samu István vázol-
ta mozgalmuk céljait, illetve megfogalmazta azokat a társadalmi, politikai 
problémákat, amelyek mozgalmuk létrejöttéhez vezetett, kiemelve az elvi 
politizálás hanyatlását, a kormányszintű gazdasági bűnözést, gazdasági lob-
bicsoportok, oligarchák befolyását a politikai életben.

Gútáról indul az Új Egység Mozgalom

Az MKP és a Híd koalíciós tárgyalássoro-
zatának lezárása után kiderült, hogy a két 
párt nem szerepel majd közös listán a jövő 
évi parlamenti választásokon. Ezzel 
gyakorlatilag eldőlt, hogy nagy va-
lószínűség szerint nem lesz 2020-tól 
magyar képviselet a parlamentben. 
Augusztus 30-án Mózes Szabolcs, Laboda 
Róbert, Orosz Örs, Kotiers Róza, Szabó 
Krisztián, Bauer Edit és Zászlós Gábor 

bejelentette, hogy Összefogás néven új 
mozgalmat indít el. Nem új pártot kíván-
nak létrehozni, hanem egy nyitott platfor-

mot, ami egyesíteni tudja a felvidéki ma-
gyar közösségért tenni akaró, nemzetünk 
sorsa iránt elkötelezett embereket, ami 

végre megteremtheti a kívánt és szükséges 
egységet. Szlovákia az utóbbi évtizedben 
a Smer vezetése alatt elrabolt állammá 

vált. A magyarság fejlődését bizto-
sító program mellett az Összefogás 
célja, hogy a demokratikus szlovák 
erőkkel együtt állítsák vissza a jog-

államiságot. Az aláírásgyűjtés mellett szé-
leskörű egyeztetéseket kezdeményeznek 
az Összefogás programjáról.

ÖSSZEFOGÁS
Kenyérszentelés Kaván

A falu megtartotta ma-
gyarságát és a régi hagyo-
mányokat. Érdekes, hogy 
az időközben Komáromba 
betelepültek még sok év 
után is kavainak tartják 
magukat.
A helyi CSEMADOK 
szervezet, visszatérve a 
régi hagyományokhoz, 
idén megrendezte, az I. 
Kavai Új Kenyér ünnepét, 

amelyre vendégként meg-
hívták a Történelmi Vitézi 
Rendet. 
A Szent László kápol-
nában, a szentmise után 
–mert Kaván hála Hájas 
Lászlónak ez is van – a 
kenyérszentelés követke-
zett. A kenyereket szente-
lő Simek Sándor atya, és 
a Vitézi Rend díszegysége 
kíséretében a kenyeret ün-

nepélyes keretek között a 
kultúrház melletti parkba 
vitték, ahol szétosztották a 
résztvevők között.
Az ünnepség a helyi 
parkban folytatódott egy 
pogácsasütési verseny-
nyel. A tizenegy résztve-
vő pogácsájából lehetett 
a győztest kiválasztani. A 
parkban egy emlékfát is 
elültettek a résztvevők.

A kultúrműsort a rendez-
vényen többek közt a köz-
ismert martosi tánccsoport 
adta.
Egyes vitézek Esztergom-
ból érkeztek, hogy rész-
vételükkel a rendezvényt 
megtiszteljék, viszont a 
meghívás ellenére Komá-
rom városvezetése nem 
vett részt a bensőséges ün-
nepségen. Hrala Gyula

Kava ősrégi magyar falu amelyet a krónikák már 
1071-ben megemlítenek. Napjainkban az alig 350 lá-
kost számláló kisközség közigazgatásilag Komárom-
hoz tartozik.
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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 
Ket tő t  t a lá l ha t sz  (a mer.) , 
15.50 Colu mbo:  A re -
cept :  g y i l kosság (a mer.) , 
18.0 0 Tények ,  18.55 
Csa k most  kezdőd i k 
(a mer.) ,  21.0 0 Deadpool 
(a mer.) ,  23.25 Hajó a 
vége (a mer.-német) ,  1.30 
Br i l iá ns  el mék (a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyök k lub,  12 .05 
Kev i n ,  a  m i nden6ó 
(a mer.) ,  13.10 Tes t vé rke 
a  pácba n (a mer.) ,  15.15 
Há zasod na a  ga zd a , 
16.50 Jóf iú k (mag ya r) , 
18.0 0 Hí r adó,  19.0 0 Fó -
k usz plu sz ,  20.0 0 A m i 
k is  fa lu n k (mag ya r) , 
21.05 Ta lá ld meg a  sze -
rel med ,  22 .20 Mag ic 
Mi ke X X L (a mer.) ,  0.40 
Don Jon (a mer.) 

RTL II
10.40 Haz ug csajok t á r sa-
sága (amer.),  11.40 Carla 
új  éle te (amer.),  14.20 A 
g yanú á r nyékában , 17.20 
Talá ld meg a szerelmed , 
18.40 Éj jel-nappal Buda-
pest ,  21.00 Showder K lub 
Best of ,  23.00 Braz i lok 
(mag yar)

M2
13.00 Kemy, a felfedező, 
14.15 Ha én állat lennék, 
16.40 Büszke bir tok, 17.00 
Lilo és St itch, 18.15 Cápa-
csali 2. (amer.), 20.15 Vi-
olet ta (argent in), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.45 Egyszer 
volt , hol nem volt (amer.), 
23.40 Akvár ium Stage 
Pass, 0.40 Sohavégetne-
mérős-tör ténetek

Duna tv
10.25 Család-ba rát ,  13.00 
Jó ebéd hez szól a nóta , 
13.35 A nya , az á l la tor-
vos (német),  14.35 Doc 
Mar t in (angol),  15.30 
Hintónjá ró szerelem (ma -
g yar),  17.00 Gasz t  ro  an-
g yal ,  18.00 Hí radó, 18.35 
Szerencseszombat ,  19.45 
Sherlock és én (angol), 
21.40 Gar n i-zóna (amer.), 
23.50 Bagi-Nacsa Or feu-
ma

Duna World
11.20 Régi nyár (magyar), 
13.00 Híradó, 14.15 Csa-
lád-barát , 15.50 Hagya-
ték , 16.30 Színe-java , 
17.25 Most a Buday!, 
18.00 Családi kör, 18.55 
Térkép, 19.25 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 
Fapad (magyar), 22.40 
Hack t ion (magyar)

Pozsony 1
13.05 Szlovákia ,  szeret-
lek! ,  14.40 Grand hotel , 
15.55 Poirot  (angol) , 
16.55 A szocial izmus 
bájai ,  18.25 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
12.50 EL magazin,  13.45 
Labdarúgás,  16.00 Te-
nisz  –  Davis  Cup,  20.25 
Röplabda Eb,  22.15 Fesz-
t iválpercek,  23.20 Vihar-
ban (dán)

Markíza tv 
8.55 Mambó (amer.), 10.55 
Beethoven 3. (amer.), 13.00 
Sztárban sztár, 16.15 Kis-
pályás szerelem (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Az utazó 
(kínai-angol), 23.05 Bad 
Boys (amer.), 1.35 Az uta-
zó (kínai-angol)

JOJ TV
8.20 Szünidő (szlovák), 
11.45 Csillag szület ik, 
15.00 Woody Woodpec-
kej (amer.), 17.10 Shrek 
(amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Csil-
lag szület ik, 22.10 Ismer-
kedési show-műsor, 0.30 
Szükségállapot (amer.), 
2.30 A vámpírok kora 
(amer.)

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

TV2
7.05 TV2-animáció, 11.10 
Több, mint testőr, 12.45 
Építkezők, 13.55 Csupasz 
pisz toly 2 és 1/2 (amer.), 
15.50 Evolúció (amer.), 
18.00 Tények, 18.55 Sztár-
ban sztár leszek!, 21.00 
Csajok hajnalig (amer.), 
23.20 Átkozot t szerencse 
(amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.05 Ka-
landozó, 13.05 Házon kívül, 
13.40 A gyűrűk ura (amer.), 
18.00 Híradó, 18.50 Háza-
sodna a gazda, 20.05 Jófiúk 
(magyar), 21.15 Találd meg 
a szerelmed, 22.35 Csajke-
verők (amer.), 1.15 Magic 
Mike XXL (amer.)

RTL II
7.50 Derült égből apu 
(amer.), 10.20 Segítség, 
bajban vagyok!, 15.20 Bra-
zilok (magyar), 17.20 Talált 
meg a szerelmed, 18.40 
Éjjel-nappal Budapest, 
21.00 Házasodna a gazda, 
22.20 Holnapolisz (amer.), 
0.50 Az élet csajos oldala 
(amer.)

M2
12.50 Kemy, a felfede-
ző, 13.40 Nálatok laknak 
ál latok?, 14.15 Ha én ál-
lat lennék, 15.50 Goldie 
és Mackó, 16.40 Lilo és 
St itch, 17.50 Kacsame-
sék, 18.15 Johanka t itka , 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.10 A változások kora 
(amer.-angol), 23.30 Egy 
jenk i Ar thur k i rály udva-
rában

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
13.00 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.30 A kék boly-
gó, 15.05 Hyppolit , a la-
káj (magyar), 16.30 Hogy 
volt?, 17.25 Borbás Mar-
csi szakácskönyve, 18.45 
Családi kör, 19.45 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.15 A leg jobb szándé-
kok (svéd-német)

Duna World
8.25 Önök kér ték , 10.45 
Angol nyelvű h í rek , 13.20 
Benkő I lona – A kerámia 
véleménye, 14.20 A na-
gyok, 15.50 Hagyaték , 
16.20 Színe-java , 17.20 
Most a Buday!, 17.55 
Divat és d izájn , 18.55 
Öt kont inens, 19.25 Sze-
relmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 
Boxutca , 22.30 Hack t ion 
(magyar)

Pozsony 1
13.0 0 G r i m m me -
sék ,  14.05 Poi rot  (a n -
gol) ,  14.55 A ra ny idők 
16.10 Ha rc Mosz k váé r t 
( kopr.) ,  17.45 Menjü n k 
a ke r tbe!,  18.15 A kony-
há m t i t ka ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Ná zá re t i  Má r ia 
(német) ,  22 .05 Ná zá re -
t i  Má r ia  (német) ,  23.55 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
13.35 Or ientációk, 14.00 
Anya (szlovák), 15.45 
Jégkorong, 18.30 Röplab-
da Eb, 20.40 For tuna Liga 
magazin, 21.10 A fekete 
madonna, 22.20 Egyedül 
a harctéren (szlovák), 
23.35 Fesz t iválpercek

Markíza tv
8.55 Beethoven 3. (amer.), 
11.00 Kung Fu Panda 2. 
(amer.), 12.45 Csiniba-
bák klubja (amer.), 14.30 
Madagaszkár 2. (amer.), 
16.05 Felvég, alvég, 19.00 
Híradó, 20.30 Sztárban 
sztár, 23.10 Kispályás sze-
relem (amer.)

,JOJ TV
11.20 Knight Rider 
(amer.), 13.00 Csil laga-
inkban a hiba (amer.), 
15.45 Új ker tek, 16.50 A 
nyaraló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, min-
den (amer.), 23.00 Vitat-
hatatlan (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 Esme-
ralda (mexikói), 13.35 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.40 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.10 Ázsia 
Expressz, 20.55 Kapd el, ha 
tudsz!, 22.30 Extrém Acti-
vity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.35 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, 19.50 Drága 
örökösök, 21.05 Találd meg 
a szerelmed, 22.20 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-nappal 
Budapest, 0.45 Az élet csa-
jos oldala (amer.)

M2
12.00 Mézga család ka-
landjai, 13.10 Vipo, a re-
pülő kutya, 14.00 Unizoo-
mi csapat, 17.25 Dr. Plüssi, 
18.10 Szóf ia hercegnő, 
20.15 Dokik (amer.), 21.05 
Én vagyok it t , 22.15 
Akusztik, 23.25 Az A38 
Hajó színpadán, 0.20 Vio-
let ta (argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 Jamie egysze-
rű kajái, 14.20 Brown atya 
(angol), 15.10 Végtelen 
szerelem (török), 16.05 
Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sor-
sok útvesztője (török), 
19.35 Brown atya (angol), 
20.30 Kékfény, 21.30 El-
veszet tek (angol), 22.35 
NCIS (amer.) 

Duna World
11.35 Helyet az öregeknek 
(magyar), 14.20 Család-
barát, 15.50 Életkor, 16.15 
Ízőrzők, 16.50 Öt konti-
nens, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Kerekek és lépések, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Tóth 
János (magyar), 22.35 Ri-
dikül, 0.00 Rejtélyes 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, 20.30 A 
bor, ami összeköt (francia), 
22.25 Riporterek, 22.55 
Rapl, 23.55 Selfridge úr 
(angol)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 14.10 Ge-
nerációk, 15.20 Dal anyám-
nak (szlovák), 15.50 Az agy 
titkai, 16.20 Regina, 17.25 
A rendelő, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A diag-
nózis, 21.30 Dokumentum-
f ilm, 22.25 A családi barát 
(francia-olasz)

Markíza tv
9.45 Apukák, 10.45 Csalá-
di történetek, 11.45 Cobra 
11 (német), 13.40 A farm, 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.25 A farm, 
22.40 Családi történetek, 
23.40 Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 10.35 
Vadlovak, 12.45 Topsztár, 
13.00 Tárgyalóterem, 15.10 
Életmentők, 17.30 Hírek, 
18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Inkognitó, 22.55 Gyil-
kos gondolatok (amer.), 23.55 
Profik, 0.50 Életmentők

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 Esme-
ralda (mexikói), 13.35 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.40 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.10 Ázsia 
Expressz, 20.55 Kapd el, ha 
tudsz!, 22.30 Extrém Acti-
vity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.35 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
Megtörve (török), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.50 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
12.00 Mézga család kaland-
jai, 13.00 Vipo, a repülő ku-
tya, 14.00 Unizoomi csapat, 
14.35 Sam, a tűzoltó, 17.25 
Dr. Plüssi, 19.00 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
12.55 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.25 Jamie egyszerű kajái, 
14.20 Brown atya (angol), 
15.10 Végtelen szerelem (tö-
rök), 16.00 Rex Rómában 
(olasz), 18.00 Híradó, 18.45 
Sorsok útvesztője (török), 
19.35 Brown atya (angol), 
20.30 Önök kérték, 21.30 
McMafia (angol), 22.30 Vel-
vet Divatház (spanyol), 23.20 
Magyarország, szeretlek!

Duna World
10.10 Mesterember, 11.15 
Zojka szalonja (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.15 Család-barát, 
16.10 Szerelmes földrajz, 
16.40 Térkép, 17.05 Útrava-
ló, 17.20 Ízőrzők, 17.55 Ke-
rekek és lépések, 19.00 Ma-
gyar válogatott, 20.00 Üdítő, 
21.00 Híradó, 21.35 Tóth Já-
nos (magyar), 22.40 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), 
22.10 A tengeralattjáró (né-
met), 23.10 Ray Donovan 
(amer.), 0.05 A második le-
hetőség (lengyel)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 12.15 
Kerékpártúrák, 15.25 Uk-
rán magazin, 16.20 Regina, 
17.50 Szlovákiai borutak, 
18.35 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 Dokumentum-
film, 22.10 Talkshow, 23.15 
Fényképészek

Markíza tv
11.35 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), 
21.40 A farm, 22.55 Felvég, 
alvég (szlovák), 0.00 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 12.45 Top-
sztár, 13.00 Tárgyalóterem, 
15.10 Életmentők, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Szakadék 
(szlovák), 22.00 Miniszterek 
(szlovák), 22.50 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 Esme-
ralda (mexikói), 13.35 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.40 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.10 Ázsia 
Expressz, 20.55 Kapd el, ha 
tudsz!, 22.30 Extrém Acti-
vity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.35 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
Megtörve (török), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.50 Drága örö-
kösök, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.20 Barátok 
közt, 22.00 A gyógyító 
(amer.), 23.45 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 1.30 
Amnézia (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
12.00 Mézga család kalandjai, 
13.10 Vipo, a repülő kutya, 
15.25 Kody kalandjai, 15.45 
A dzsungel könyve, 17.25 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, 0.15 Violetta 
(argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.25 Jamie egyszerű kajái, 
14.20 Brown atya (angol), 
15.10 Végtelen szerelem 
(török), 16.05 Rex Rómában 
(olasz), 18.00 Híradó, 18.40 
Sorsok útvesztője (török), 
19.35 Brown atya (angol), 
20.40 Mattoni (cseh), 21.40 
Piknik a függősziklánál 
(ausztrál), 23.30 Egyre tá-
volabb (kanadai)

Duna World
11.50 Öröklakás (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Horvát 
krónika, 13.50 Román kró-
nika, 14.20 Család-barát, 
16.00 Magyar gazda, 16.25 
Noé barátai, 17.35 Ízőrzők, 
18.15 Kerekek és lépések, 
18.55 Itthon vagy!, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Tóth János (magyar), 
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 (német), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 A jó, a rossz és a csúf 
(amer.), 23.05 A második le-
hetőség (lengyel)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.20 Kerék-
pártúrák, 14.15 A diagnó-
zis, 14.45 Magyar magazin, 
17.50 Röplabda Eb, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 A tavak titkos élete, 
21.05 Dokumentumfilm, 
22.50 Művészetek

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

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 12.45 
Topsztár, 13.00 A tárgya-
lóterem, 15.10 Életmentők, 
17.30 Híradó, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Deluk-
se (szlovák), 21.35 Szia, 
Lujza!, 22.35 Kapzsik, 
23.20 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 Esme-
ralda (mexikói) (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 15.40 
Victoria (mexikói), 16.45 
Anya (török), 18.00 Tények, 
19.10 Ázsia Expressz, 20.55 
Kapd el, ha tudsz!, 22.30 
Extrém Aktivity, 0.00 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.35 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, 19.50 Drága örökö-
sök (magyar), 21.05 Találd 
meg a szerelmed, 22.20 Ba-
rátok közt, 0.15 Veronica 
Mars (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
12.00 Mézga család ka-
landjai, 13.10 Brümmögők, 
14.00 Unizoomi csapat, 
14.35 Sam, a tűzoltó, 17.25 
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, 
0.15 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 sze-
relem (török), 16.05 Rex 
Rómában (olasz), 18.00 Hír-
adó, 18.45 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.35 Brown atya 
(angol), 20.30 Fábry, 21.50 
A férfi mind remél (cseh), 
23.50 Retúr (magyar)

Duna World
11.35 A hivatásos szűz 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazin, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.50 Kék boly-
gó, 17.20 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, 21.30 Kil i-
mandzsáró (német), 23.00 
Talkshow

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.25 
Művészetek, 15.25 Roma 
magazin, 17.00 Hírek, 
17.25 A rendelő, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.00 
Dokumentumfilm, 20.30 
Kerékpárverseny, 20.45 
Labdarúgás, 23.20 Éjszaka 
a levéltárban

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, 12.45 
Topsztár, 13.00 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
12.00 Mézga család kaland-
jai, 13.10 Brümmögők, 15.25 
Moncsicsik, 17.25 Dr. Plüssi, 
18.10 Szófia hercegnő, 20.15 
Dokik (amer.), 21.05 Én va-
gyok itt, 22.30 Szellemekkel 
suttogó (angol), 23.20 Akvá-
rium, 0.15 Violetta (argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.20 Ízőrzők, 13.50 Jamie 
egyszerű kajái, 14.20 Brown 
atya (angol), 15.10 Végtelen 
szerelem (török), 16.05 Rex 
Rómában (olasz), 18.45 Sor-
sok útvesztője (török), 19.40 
Brown atya (angol), 20.30 
Vakrandim az élettel (német), 
22.25 Az utolsó nyáron… (ma-
gyar), 0.00 Hogy volt?

Duna World
11.40 Mondd a neved (ma-
gyar), 13.50 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Kárpát expressz, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Kerekek és 
lépések, 19.00 Magyar vá-
logatott, 20.00 Önök kér-
ték, 21.35 Tóth János (ma-
gyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A második 
lehetőség, 16.25 Olaszor-
szág, 16.55 Kleist dok tor 
családja (német), 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia , 
szeret lek!, 21.55 Út talan 
utakon, 22.30 Hamilton 
(svéd), 23.55 A második 
lehtőség ( lengyel)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 15.45 
Nemzetiségi magazin, 16.20 
Regina, 17.25 A rendelő, 18.30 
Esti mese, 19.50 Híradó, 20.25 
A család, 20.50 Odüsszea, 
21.55 Utazás a Holdra (fran-
cia), 22.10 Casablanca (amer.)

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 13.45 
A farm, 15.00 Rendőrségi ese-
tek, 16.00 Családi történetek, 
17.25 Reflex, 17.50 Pénzvadá-
szat, 17.55 Apukák 19.00 Hír-
adó, 20.30 A farm, 22.45 El-
rabolva Istambulban (német), 
1.25 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 12.45 Top-
sztár, 13.00 Tárgyalóterem, 
15.10 Életmentők, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Gru 3. 
(amer.), 22.35 Szupercella 
2. (amer.), 0.50 A buborék 
(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!

Itt a szeptember, közeleg az 
ősz, a kiskertekben is fel kell 
készülnünk a hidegebb, csapa-
dékosabb időjárásra. Számta-
lan feladat akad ilyenkor a ker-
tekben, felkészíthetjük a talajt 
és a már letermett növényein-
ket a következő évre, de van-
nak olyan zöldségek, amelye-
ket még most is elültethetünk.
A még most a földben lévő ká-
posztaféléket, répát, céklát és 
téli retket ahhoz, hogy erőtel-
jes termést adjanak, öntözzük 
bőségesen és néhány hetente 
folyékony tápol-
dattal trágyázzuk 
is őket. A trágya 
legyen nitrogén-
ben és káliumban 
gazdag. Akadnak 
azonban olyan 
zöldségek, ame-
lyeket még most 
is elvethetünk a 
kertbe, ilyenek a 
hónapos retek, a fejes és áttele-
lő saláta, a spenót és a sóska, a 
kapor, a mák, de fokhagymát is 
duggathatunk most. 
Ha van diófánk és termőkorú, 
érdemes most szeptemberben 
megmetszenünk, főleg ha a ko-
rona sűrűbb a kelleténél, vagy 
megsérült egy ág, esetleg le is 
tört. Ilyenkor ősz elején ugyan-
is még viszonylag kisebb mér-
tékű a sebek könnyezése, ame-
lyeket a metszéssel ejthetünk.
A bogyós gyümölcsökkel is 
érdemes foglalkoznunk ebben 
a hónapban, ugyanis a szedret 
is most szaporíthatjuk. A me-
rev vesszőjű fajtákat sarjak-
ról, a kúszót pedig fejbujtással 
szaporítjuk. Szeptemberben a 
szederinda csúcsát fejjel lefelé 
laza, tápdús földbe dugjuk. Eh-
hez előbb készítsünk egy göd-
röt, hajtsuk le az indát, tegyük a 
földbe, és takarjuk be a talajjal, 

majd óvatosan tapossuk meg a 
talajt, ami fontos, hogy nyir-
kos legyen. November körül a 
hajtáscsúcs meggyökeresedik, 
és amikor már elérte a 20-25 
centimétert, leválaszthatjuk az 
anyatőről.
A szamócaindák eltávolításá-
ra is megfelelő most az idő, 
érdemes még egyszer átnézni 
a szamócatöveket, és levágni 
a megmaradt indákat, ugyanis 
gyengíthetik a töveket. A már 
meglévő, túlszaporodott vagy 
3-4 éves szamócaültetvényeket 

is most ültessük 
szét. A szamóca 
számára a szer-
vesanyagban gaz-
dag, jó vízellátású 
talaj a legmeg-
felelőbb. Szer-
ves trágyázásra 
a szarvasmarhat-
rágya a legjobb, 
amelyből 10 ki-

logrammot dolgozzunk be a 
talajba négyzetméterenként. A 
növények számára a napfényes 
területek a legkedvezőbbek, de 
félárnyékos helyen is kielégítő 
termést hoznak. Ültetés után 
néhány napig igen nagy meny-
nyiségű vízzel öntözzük, hogy 
szépen begyökeresedjenek a 
szamócák.
A ribiszke, egres és köszméte-
bokrokat ritkítsuk meg. A leve-
gő és a fény minden ágat érjen, 
a lényeg, hogy ne árnyékolják 
egymást. A málna- és szeder-
vesszőket a föld felett közvet-
lenül vágjuk le, és tövenként a 
legerősebb hajtásokból hagy-
junk meg 5-6 tövet. A tám-
rendszert ilyenkor a legjobb 
felújítani, kibővíteni. A met-
szés során keletkezett növényi 
hulladékot soha ne hagyjuk a 
bokrok alatt, mert ezekben ál-
talában mindig találhatók kór-

okozók és kártevők. 

Szeptemberben a kártevők és 
a gombák ellen még be kell 
iktatni a zárópermetezéseket. 
A peronoszpóra gombája a le-
hullott levelekben és a kéreg-
részeken telel át, a lisztharmat 
gomba termőtesteit pedig feke-
te pontok alakjában láthatjuk 
a leveleken. A kajszifák guta-
ütésére az ágak, vagy később 
az egész fa elszáradásából kö-
vetkeztethetünk. A kórokozók 
ősszel sebeken keresztül fer-
tőznek, ezért lombhullás után 
metszeni permetezés nélkül 
nem szabad. A diófák levelein 
kialakuló barna foltokat a gno-
móniás levélfoltosság gombája 
okozza. A kórokozó a dióbur-
kokban telel át, ezért fontos a 
lomb elégetése.
A talajelőkészítést is most 
szeptemberben kell elkezdeni, 
ha jövőre is szép kertet sze-
retnénk. Figyeljünk a levél-
tetvekre, ugyanis a száraz és 
forró nyáron új nemzedékeket 
hoztak létre, a fertőzött növé-
nyeket permetezzük le most is.
A tökféléken növényenként 
legfeljebb három termést hagy-
junk, a felesleges terméseket 
távolítsuk el, hogy szép nagy 
tökök fejlődhessenek. A tökfé-
léket fagyveszély esetén azon-
nal be kell takarítani, melyek 
szellős helyen akár decembe-
rig is eltarthatók. A zöldségfé-
lék és a burgonya betakarítása 
után a növényi maradványokat 
szedjük össze és égessük el. 
Ez különösen ott fontos, ahol 
paradicsomvész-burgonyavész 
volt a kiskertben. A kórokozó 
nem fog eltűnni, ott marad a ta-
lajban, és ha a vetésforgót nem 
tartjuk be, nagy eséllyel jövőre 
is megbetegszik a paradicso-
munk és burgonyánk. –za–

A székely farmer legjobban tejelő tehene eltűnik, ezért 
elmegy egy ügyvédhez, bepereli kártérítésre a vas-
utat, mondván, hogy a sínek a földjén mennek át, és 
a vonat valószínűleg elütötte a tehenet. Még mielőtt 
elkezdődne a per, a vasúti társaság ügyvédje elmegy a 
farmerhez, és megpróbál vele egy bizonyos összegben 
megegyezni, de csak a felét adják neki, mint amennyit 
kért. Az öreg köti az ebet a karóhoz, de az ügyvédje 
tanácsára végül elfogadja a kisebb összeget. Ahogy a 
vasúti társaság ügyvédje elment, a farmer ügyvédje 
mondja az ügyfelének:

– Tudja, megmondom őszintén, nem sok esélyünk volt megnyerni a pert…
– Hogy őszinte legyek – mondja a farmer –, én is kezdtem kételkedni benne, amikor 
láttam ezt a hülye tehenet besétálni a kapun.

Horgászok

– Hét végén ünnepelünk. Eljössz?
– Mit ünnepeltek?
– Lakodalom lesz.
– És, ki nősül?
– Az anyósomat vette el a Jóisten….
– Jean, mi ez a fémes csattogás?
– Csak a kardvirágok vívnak, uram!

Szőke nő beszélget a barátnőjével:
– Olyan boldog vagyok a 3 gyerekemmel! 
– mondja a szőke.
– Nem akarsz még egyet? – kérdezi a má-
sik.
– Nem, mert azt olvastam, hogy a világon 
minden 4. gyerek kínai!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Az egyedülálló Vízöntők 
életében felbukkan valaki ezen a héten. Ne rohanjon a kapcsolattal 
és ha új ismerőse gyors tempót diktálna, tudatosan lassítson. Sok-
kal komolyabb kapcsolat lehet ebből a viszonyból, mint azt most 
talán gondolják és jó, ha időt hagynak egymás megismerésére.
HALAK (február 21. – március 20.) Tanulmányok azt mutat-
ják, hogy a tartós kapcsolat és a házasság gondolata olyan part-
nerekkel kapcsolatban merül fel, akikről azonnal érzi a partner, 
hogy valóban megbízhatóak. Talán ez az oka, hogy önnek nem 
futó viszonyai vannak, hanem többnyire hosszabb kapcsolatai.
KOS (március 21. – április 20.) Talán még soha nem volt ilyen 
erős önben annak a vágya, hogy nyomot hagyjon maga után a 
világban. Ez megijeszti, mert nem tudja, hogyan is tehetné ezt 
meg. Ne aggódjon, kreativitását, teremtő erejét sokféleképpen 
megélheti, akár a művészetekben, akár a munkájában, sőt még 
érzelmi kapcsolataiban is.
BIKA (április 21. – május 20.) Megfeledkezett egy korábbi ígé-
retéről, amely alól nem tud már kibújni. Ha már rákényszerül, 
vágjon jó képet a dologhoz, meglátja, egészen másképp alakul 
minden, mint előzőleg gondolja. Olyan emberekkel ismerkedhet 
meg, akik egész jövőjét alapvetően meghatározzák.

IKREK (május 21. – június 21.) Amikor valamit valóban szí-
vügyének érez, olyan mennyiségű munkát képes elvégezni érte, 
amire csak kevesen lennének képesek. Ugyanez a helyzet, ha va-
laki érzelmileg zárt és ön fejébe veszi, hogy megnyitja a szívét. 
Ilyenkor esélye sincs az illetőnek, hogy elzárkózzon ön elől.
RÁK (június 22. – július 22.) Amikor kedve támad megven-
dégelni barátait, egyáltalán nem játszik szerepet, hogy mennyi 
pénze van. Utolsó fillérét is kiadja, hogy minden olyan legyen, 
amilyennek ön szerint egy ilyen partinak lenni kell. Nem takaré-
koskodik az enni-, innivalóval vagy a dekorációval sem.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Már régóta érlelődik 
egy komoly változás az életében, amelynek a jeleit már nem 
lehetett figyelmen kívül hagyni. Ha nyitott volt ezekre az apró 
előrejelzésekre és felkészült a visszatarthatatlan átalakulások-
ra, akkor most könnyedén enged a megerősödött áramlatok-
nak.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) A Szűz szülöttek nagy 
problémája, hogy hajlamosak mindenáron megfelelni partnerük 
elvárásainak. Ez viszont óriási ellentétben áll belső igazságér-
zetükkel és őszinteségükkel. Találja meg az arany középutat a 
megfelelni vágyás és az eredetiség megőrzése között!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A munka és a ma-
gánélet összeegyeztetése a legtöbb embernek azért okoz gon-
dot, mert minél nagyobb felelősség hárul valakire hivatásával 
kapcsolatosan, annál inkább kiesik a gondoskodó partner sze-
repéből.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ez a hét a kikapcsoló-
dás jegyében telik. Esténként minél hamarabb tudja le elintézen-
dő feladatait, takarítson ki, főzzön finomakat, majd adja át magát 
az édes pihenésnek. Barátai értékelnék, ha ők is részesülhetné-
nek ebből a fajta kényeztetésből.
NYILAS (november 23. – december 22.) Ha úgy gondolja, 
hogy kedvese túlságosan alkalmazkodik mindenkihez, próbál-
ja ki, hogy egy ideig minden kívánságát teljesíti. Eleinte talán 
meglepődik majd, de hamarosan ráébred, hogy bizony nem csak 
adni, hanem kapni is jó dolog. És erről később nem is akar majd 
lemondani.
BAK (december 23. – január 20.) Ha úgy érzi, kikapcsolódásra 
van szüksége és egy ideje már tervezgeti is, hogy elutazik egy 
időre, válassza ezt a hetet! Most minden tökéletesen összejön, 
ami ahhoz szükséges, hogy elfelejtse a hétköznapok rutinját és 
felfedezze kedvesével a világ csodáit és örömeit.
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

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

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

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 
* Eladó nagyobb mennyiség-
ben búza, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 720 348.

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.

Komáromi
taxi-szolgálat

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

Tel.: 0915 958 386

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50. – eurótól,
  

betűaranyozás: 
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

Heremag eladó.
Tel.: 0907 578 200

Zongorahangolás
+ szervíz

(mechanika-ellenőrzés,
porszívózás)

0905 694 933



Jubilálnak a bátorkeszi focisták
Szeptember 15-én ünnepli megalakulásának 100. évfor-
dulóját az FC Bátorkeszi futballklub. Az ünnepség a fa-
lunappal párosuló sportesemény csúcspontjaként kerül 
megrendezésre. A helyi focisták négy órától gálamérkőzést 
játszanak a dunaszerdahelyi DAC 1904 futballklub játéko-
sai ellen. A félidőben Bátorkeszi focilegendáit tüntetik majd 
ki, s egy időszaki kiállítás keretében a fociklub történetével 
is megismerkedhetnek az érdeklődők.
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LABDARÚGÁS

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

S E I S H I N  K A R AT E
CSELGÁNCS

Női labdarúgás

KAJAK – KENU
II. liga * 8. forduló: Liptószentmiklós – Komáromi KFC 4:1 (4:1)

A komáromi Szakolca elleni találkozó után a komáromi KFC Liptószentmiklós pályáján próbált pontot 
rabolni, ám felettébb félre sikerült ez a kezdeményezés. A szentmiklósiak a Kassa feletti győzelem után ha-
talmas iramot diktálva, lényegében az első félidő végéig gólzáporral biztosították a végeredményt. Leczkéš 
– Pittner, Pagáč, Varjas, Szalai, Domonkos, Pokaidis, Holík, Končal, Rigo, Šandal, illetve Lengyel, Mikes, 
Prestrela, Pinte, Kollár, Šimko, Antálek felállítású KFC a végeredmény ellenére becsülettel játszott.

III. liga
5. forduló: Marcelháza – Maniga (Malže-
nice) 1:0 (0:0) Életre-halálra folyt a harc 
a marcelházai pályán, ám az első rész gól 
nélküli döntetlent hozott. Szerencsére a 
második félidőben, a találkozó 56. perc-
ében Kneževič góljának köszönhetően 
a marcelháziak értékes pontokat őriztek 
meg * 6. forduló: Érsekújvár – Marcel-
háza 2:1 (0:0) Az első 45 perc játéka nem 
okozott sokkot a nézők számára, mindkét 
csapat inkább egymás erőfelmérését vé-
gezte, mintsem támadást indítson ellenfele 
kapujára. A második játékrészben domi-
nált a marcelháziak játéka és a 67. percben 
Bottyán parádés gólt lőtt. A 73. percben a 
hazaiak egyenlítettek, majd a 79. percben 
megszületett az újváriak győztes gólja is * 
A bajnokságban Marcelháza a tabella 8. 
helyén áll.

IV. liga 6. forduló
Gúta – Udvard 3:1 (1:0) A gútai csapat 
csak nagyon lassan evickél ki a hullám-
völgyből, s ez a győzelmük nagyon kellett 
a csapat lelki egyensúlyának visszaszerzés-
éhez. A találkozó 25. percében Szőcs remek 
szóló után a labdát Zvončár elé küldte, aki 
védhetetlen gólt lőtt az udvardiak kapujába. 
A második félidő ötödik percében Szőcs 
szerzett gólt, amire a 62. percben még vá-
laszoltak az udvardiak, viszont Szőcs a 88. 
percben bizonyította, hogy jó formában 
vannak a gútaiak * Negyed – Ógyalla 2:0 
(2:0) Az első félidőben eldőlt a találkozó 
mérlege, annak ellenére, hogy a gyallaiak 

mindvégig egyenrangú partnerként játszot-
tak, viszont hadilábon álltak a szerencsével 
* Naszvad – Tavarnok 2:1 (1:0) A 11. perc-
ben Cingel talált a vendégek hálójába, majd 
a második játékrészben Magyar (82. p) gólja 
igazolta a hazai csapat fölényét. A vendégek 
gólja büntetőből, a 90. percben született * 
Ímely – Nagymegyer 5:1 (3:0) Az élvo-
nalbeli és a kiesőzónás csapat találkozója 
nagy örömöt jelentett a hazai szurkolótábor-
nak. Az első gól a 14. percben Gajdošnak 
köszönhetően született, majd Bacigál (29. 
p), és Varga (17. p) folytatta a gólok sorát. 
A második játékrészben ismét Varga nyitott 
(56. p), majd Straňák (65. p) fejezte be az 
ímelyiek gólözönét. A vendégek becsület-
gólja a 76. percben született * A bajnoki 
táblázatban 4. Ímely (12 p), 11. Naszvad 
(7 p), 12. Ógyalla (6 p), 13. Gúta (6 p).

V. liga – 6. forduló
Nagykeszi – Komját 0:0 A hazai csapat 
mindvégig pályafölényben volt, sok kihasz-
nálatlan helyzettel, ám a vendégek védelme 
áttörhetetlennek bizonyult * Perbete -Ekel 
2:0 (0:0) Érdekes módon, az első játékrészt 
a vendégek irányították, a következő 45 
perc azonban a perbeteiek örömét hozta. 
Góllövők: Lakatoš (78. perc, büntetőből) 
és Širokov (84. perc) * Újgyalla – Bán-
keszi 1:0 (1:0) Mindkét csapat jó iramban 
játszott, védelmük is remekelt. A találkozót 
Šmida 38. percben lőtt gólja döntötte el. * 
A bajnoki táblázatban 5. Nagykeszi (11 
p), 7. Ekel (10 p), 8. Perbete (10 p), 12. 
Újgyalla (5 p).

VI. liga – 6. forduló
Ifjúságfalva – Örsújfalu 3:2 (2:0) Kis sze-
rencsével akár döntetlennel érhetett volna 
véget a találkozó. Góllövők: Bitter, Leckési, 
Negyedi, illetve Kendi, Sándor * Madar – 
Dunaradvány/Marcelháza B 0:2 (0:1) A 
44. percben Csintalan, majd a 73.-ban Pivo-
da biztosította be a marcelháziak győzelmét 
* Bajcs – Dunamocs 5:2 (3:2) A 14. és 20. 
percben Nagy nyitotta meg a hazaiak gól-
zsákját, erre azonban a 15. és 20. percben 
Varró még válaszolni tudott. A találkozó 43. 
és 52. percében Paluska, majd Zácsik gólja 
zárta a találkozót * Szentpéter – Laksza-
kállas 3:2 (1:0) Halász révén volt az első 
gól a 30. percben, majd Szakál jutott bünte-
tőhöz, illetve Konc lőtt gólt a lakszakállasi 
kapuba. Császár a 84. és 90. percben szépí-
tett * Hetény – Szilos 2:1 (2:0) Maríkovec 
az 5., Lévai a 25. percben juttatta vezetéshez 
a hazai csapatot, Tóth a 80. percben szépí-
tett * Bogya-Gellér – Csicsó 3:2 (1:0) A 
mindvégig kiegyensúlyozott találkozón a 
hazai csapatnak volt több szerencséje. Gól-
lövők: Nagy (27. p), Inczédi (57. p), Zsoldos 
(84. p), illetve Kiss (75. p) és Balázs (78. p) 
* Nemesócsa – Bátorkeszi 2:2 (1:2) Gól-
lövők: Horváth 2, illetve Németh, Barton * 
Csallóközaranyos – Izsa 4:0 (1:0) Mintha a 
vendégcsapat folyamatosan hiányzott volna 
a pályáról. Góllövők: Lelkes (11 m), Hencz, 
Berecz, Olajos. * Búcs – Keszegfalva 6:2 
(2:1) A hazai csapat megérdemelt, elsöprő 
győzelmet aratott. Góllövők: Simon 2, Bó-
diš, Sánta, Rontó, illetve Trajcsik, Budai. 

Ezen a találkozón a komáromi csapat rég 
nem látott, 4:1-es vereséget szenvedett a 
szlovák országos másodosztály bajnok-
ságának 8. fordulójában. A hazaiak már 
a 7. percben megszerezték a vezetést, a 
lila-fehérek azonban 10 perccel később a 

nemrég szerződtetett Fokaidis révén még 
egyenlíteni tudtak. A folytatás sajnos 
nem az alsó-csallóközieknek kedvezett, 
a félidő végéig a tátrai csapat még 3 gólt 
szerzett, amivel be is állította a végered-
ményt. Bármennyire is igyekeztek a ven-

dégek, a második játékrészben lényeg-
ében csak védekezési taktikát alkalmaztak 
a Tátra-aljaiak, akik értékes pontokhoz 
jutottak * A bajnoki táblázatban a ko-
máromi KFC a 9. helyen áll 11 ponttal. 
  -koan-

Komáromi KFC – ŠK Szentgyörgy 14:0 (7:0)
KFC felállása: Boros Dominika – Bögi Viktória, Nagy La-
ura, Melichárková Zuzana, Beke Réka – Both Alexandra 
Németh Vivien, Tóközi Tímea, Németh Kristína – Gaál 
Csenge, Pintér Noémi, Szűcs Melissa és Horváth Beatrix.
Gólzáporos mérkőzést láthatott 
az esőben a meccsre kilátogató 
közönség, akik között ott volt a 
nagycsapat és mindenki Cicabá-
csija, Németh Tibor is. A lányok 
érdemeiből nem von le semmit 
az sem, hogy az ellenfél megy-
gyengülve érkezett, hiszen a 
ligetfalui sportakadémia elcsá-
bította pár alapjátékosukat. Le-

hetőség nyílt arra, hogy egyes já-
tékosokat az edzők más poszton 
is kipróbáljanak. A komáromi 
góllövők: Pintér Noémi 3x, Gaál 
Csenge 4x, Németh Kristina 2x, 
Beke Réka, Németh Vivien 2x, 
Tóközi Timea 2x. Ez a mecs-
cs önbizalomnövelő a jövő heti, 
várhatóan keményebb, Dúbrav-
ka elleni mérkőzés előtt.

A szegedi BV után idén is megrendezték a szenior versenyzők 
világbajnokságát, amelyen a világ 407 korosztályos versenyző 
rajtolt az érmekért. Természetesen nem hiányozhattak közü-
lük a komáromiak sem. Egyéni eredmények:
1 000 m-es táv:
K1 1 000 m (35-39 évesek 
korcsoportja) …3. Győri 
Tibor * K2 1 000 m (35+ 
évesek korcsoportja) …3. 
Győri Tibor – Ódor Ladislav 
* K2 1 000 m (50+ korosz-
tály) …3. Zirkelbach Gabri-
el – Blažek Martin.

200 m-es táv:
K1 200 m (35-39 évesek 
korcsoportja) …4. Győri 
Tibor * K2 200 m (40-44 
évesek korcsoportja) …5. 
Győri Tibor – Ladislav Ódor 

* K4 200 m (45-49 évesek 
korcsoportja) …2.Tibor 
Győri, Ódor Ladislav – Bec-
ker Karol – Veselý Mário 
* K1 200 m (50-54 évesek 
korcsoportja) 1. Zirkelbach 
Gabriel, 2. Blažek Martin, 3. 
Divinec Ján * K2 200 m (50-
54 évesek korcsoportja 1. 

Zirkelbach Gabriel – Blažek 
Martin* K4 200 m (50-54 
évesek korcsoportja) 1. Zir-
kelbach Gabriel – Blažek 
Martin – Divinec Ján – Bec-
ker Karol.

Kedves szülők, gyerekek és sportolni vágyók!
Szeptembertől új tagok és mozogni vágyók jelentkezését várjuk 
a gútai cselgáncsozók táborába. Több mint 40 éves tapasztalattal 
rendelkezünk a sport- és ifjúságnevelés terü-
letén. Jöjjön és győződjön meg személyesen 
módszereinkről. Kedden 16 órától, csütörtö-
kön 17 órától várunk mindenkit a posta feletti 
edzőterembe.
Hogy miért pont JUDO?
➡️ Olimpiai sportág
➡️ Erőnlét, reflex fejlesztő sport
➡️ Magabiztosságot ad, önfegyelemre tanít
➡️ Kitartással lehetőséged nyílik számos or-

szág, város megismerésére a versenyek által
Miért nálunk a helyed?
➡️ Több mint 40 éves tapasztalat a judo oktatás területén.
➡️ Az ország legsikeresebb klubjai között tartanak minket szá-

mon.
➡️ Szakképzett edzők, nemzetközi edzőtáborok olimpikonokkal
➡️ Korszerű, saját edzőteremmel rendelkezünk.

SZAKKÉPZETT JUDO OKTATÁS – 
ERŐNLÉT –  HATÉKONYSÁG – ÖNVÉDELEM

A komáromi PIKO-BIKE kerékpárüzlet nem csupán a város, 
de a regió egyik legnagyobb kerékpárversenyeinek szervezője. 
Idén is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy zavarta-
lanul folyjanak a futamok, amelyekben a 47, 57 és 50 km-es 
távon lehet kerekezni (a 15 évnél fiatalabb gyerekek csak a 
szülők engedélyével rajtolhatnak!).
A három távon összesen 24 kor-
csoportban rajtolnak majd el a 
Holt-Vág melletti Apáli csár-
dától a versenyzők. 
A szervezők ezút-
tal is gondoskod-
tak arról, hogy a 
túrakerékpározók 
a Komáromi járás 
legfestőibb táján, 
a Vág-Duna mel-
lett kerekezzenek. 
Az Apáli étterem-
nél 8-tól 10 óráig 
lehet rajtolni, 10 
perces időközönként. Minden-
ki maga választja meg mikor 

akar és milyen távon rajtolni. A 
verseny végén (kb. 14 órakor) 
eredményhirdetés és tombola 

lesz. A fő irány: 
K o m á r o m b ó l 
k e r é k p á r o n 
Gútára, majd a 
Vág bal partján 
vissza Komá-
romba, három 
különböző útvo-
nalon. Remélhe-
tően az „égiek” 
is támogatják 
majd a versenyt, 

és igazán szép őszelő várja a 
résztvevőket.

A dél-komáromi, Szőnyi Fe-
renc a Svájcban zajló swis-
sultra ötszörös Ironman 
versenyen 1130 kilométert 
leküzdve a dobogó harmadik 
fokán végzett.

A komáromi vasemberként 
is emlegetett Szőnyi Ferenc 
legutóbb Svájcban vett részt 
a swissultra ötszörös Iron-
man versenyen. Szőnyinek öt 
nap alatt sikerült teljesítenie 
az 1130 kilométeres távot. 
Ehhez napi szinten 4 kilomé-
ter úszást, 180 kilométer ke-
rékpározást és 42,2 kilomé-
ter futást kellett megtenni.

ULTRAMARATON

XI. Küzdelmi edzés
A múlt hét végén immár XI. alkalommal került megrendezésre a Seishin Karate Klub jóvoltá-
ból Keszegfalván a 7 órás küzdőedzés. A rendezvény már nemzetközinek is mondható, ugyanis 
Magyarországról a Székesfehérvári klub tagjai is jelen voltak, így több mint 70 karatéka vett 
részt az egész nap tartó rendezvényen.
A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a 
karatékák versenykörülmények között tét nél-
kül tudjanak gyakorolni és felkészülni az őszi 
versenyszezonra. Erre ad már évek óta kiváló 
lehetőséget ez a rendezvény.
A megnyitón Markovics János (a Seishin Ka-
rate Klub elnöke) megnyitotta a rendezvényt, 
üdvözölte a jelenlévőket és megköszönte Pataki 
Dezső polgármesternek, hogy támogatja a ren-
dezvényt, és egyben a klubot is.
Ezután már a küzdelmek következtek. Az első 
két órában a résztvevők három küzdőtéren gya-
korolták a harcot. Ezt követően a DOJO fight 
jellegű küzdelmek zajlottak. Ez ugyan nem 
olyan kemény, mint egy versenyküzdelem, de 

B I R K Ó Z Á S
Szeptember 7-én Vásárúton rendezte meg a helyi birkózóklub a 2019-évi Polgár-
mesteri Nagydíjért kiírt ifjúsági kötöttfogású nemzetközi birkózó versenyt, me-
lyen 221 ifjú birkózó vett részt.
A Komáromi Spartacus Bir-
kózóklub fiatal reménységei 
eredményesen szerepeltek a 
szőnyegen, két arany és egy 
bronzérmet szereztek.

Gyermek korosztály (2008-
2010): 39 kg-os súlycsoportban 
6. hely LAKATOS Kevin * Ser-
dülő korosztály (2004-2006): 52 
kg – 1. hely VELSICZ Richárd * 

57 kg – 1. hely – LAKATOS Imre 
* Kadét korosztály 2002-2004: 
71 kg – 5. hely SZABÓ Péter * 
80 kg – 3. hely SZABÓ Viktor.

Dr. Kúr Károly – klubelnök

kiváló gyakorlási lehetőség a taktikai, és tech-
nikai elemek gyakorlására.
Délután Szayka Róbert a Szlovák Kempó Szö-
vetség elnöke látogatott a rendezvényre, ahol 
másfél órás kesztyűs edzés-bemutató volt az 
érdeklődőknek, majd Farkas Péter a Wolf Fight 
Club vezetője tartott edzést a jelenlevőknek, 
ahol álló harcot, és brazil jiu jitsu technikákat 
gyakoroltak a résztvevők. Akik végig kitartot-
tak – Ryšavý Baltazárnak, a komáromi Tatra 
Mozi tulajdonosának jóvoltából –, jutalmul 
mozijegyet kaptak.
A Seishin Karate Klub új tanfolyamot hirdet 5 
helyszínen, amire szeretettel vár minden ked-
ves érdeklődőt.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sora-
inkból: a komáromi Ferenczi Tibor (61 éves), 
Nagyváthy Jenő (80 éves), Lackó Péter (57 éves), 
Freyová Mária (88 éves), Koláriková Júlia (89 
éves), a gútai Szi Árpád (63 éves), Vajdová Mag-
daléna (82 éves), Tóth Magdaléna (82 éves), a 
csallóközaranyosi Balázs Dénes (66 éves), a mar-
celházai Gotová Marta (63 éves), valamint az új-
gyallai Vörös František (78 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a komáromi 
Döme Zsaneta és Lakatos Benjamin, 
a gútai Szabó Ádám, a barsbaracskai 
Fiťková Valentína, a lándori Biskupič 
Christopher, a garamszőlősi Gellenová Ka-
rolína, a naszvadi Hrabovská Elisabeth, a 
zselízi Ördögh Nóra és a csallóközaranyosi Doh-
nanec Denis.

A Dunatáj receptkönyvéből

Egybensült tarja
Hozzávalók
/ 4 adag /:

1,5 kg csontos tarja
3 ek sertészsír
1 fej fokhagyma
fűszerkeverék – só, bors, 
koriandermag, római kö-
mény, chilipehely, piros-
paprika
2 ek méz
2 db sárgarépa
1,5 dl víz
1 db gránátalma
fél db saláta

Hozzávalók:
A tésztához:
50 dkg liszt
20 dkg porcukor
25 dkg margarin (szobahő-
mérsékletű)
5 db tojássárgája
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
1 csipet só
A pudingkrémhez:
2 csomag puncs ízű főző 
pudingpor
5 dl tej
9 ek cukor
45 dkg tejföl

5 db tojásfehérje
rum aroma (ízlés szerint)
pár csepp ételszínezék (piros)
A tetejére:
porcukor

Tündér-szelet

Elkészítése:
A tejből, a pudingporból és a cukorból sűrű pudingot főzünk a 
csomagoláson megadott utasítás szerint. Még forrón belekever-
jük a tejfölt, és félretesszük.
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és óvatosan a tejfölös 
pudingba keverjük. Végül a rumaromát és a ételszínezéket is 
beletesszük. Alaposan összekeverjük.
A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, majd hozzáadjuk a por-
cukrot, a vaníliás cukrot, a sütőport, a csipet sót és a tojássárgá-
ját. Jól összegyúrjuk, hogy puha tésztát kapjunk.
Egy 20x36 cm-es tepsit kivajazzuk és -lisztezzük. A tésztát 60-
40% arányban két részre osztjuk. A nagyobbik cipót a kezünk-
kel egyenletesen a tepsi aljába nyomkodjuk, majd erre ráöntjük 
a pudingkrémet. A megmaradt tésztából rudakat sodrunk, ami-
ket rácsosan a krém tetejére rakosgatunk.
Előmelegített sütőben, 180 fokon kb. 30-35 percig sütjük.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a dunaszerdahelyi Bokora Peter 
és az ekeli Kósová Lilla, a százdi Baka Patrik és 
a nyárasdi Vidová Barbara.
Gútán: a bogyaréti Borsányi Zoltán és a bogyai 
Antal Márta mérnök, a komáromi Németh Adrián 
és a bátorkeszi Gabriel Nikoletta, a gútai Vermes 
Balázs mérnök és a szegedi Mészáros Anikó mér-
nök.

szeptember 14-én Szeréna
szeptember 15-én Enikő
szeptember 16-án Edit
szeptember 17-én Zsófia
szeptember 18-án Diána
szeptember 19-én Vilhelmina
szeptember 20-án Friderika

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

Elkészítése:
A csontos tarját – ez fontos, mert a csont mindig hozzátesz a zamat-
hoz – alaposan beszórjuk a fűszerkeverékkel, majd egy (öntöttvas) 
lábosba tesszük zsiradékra. Mellé tesszük a fokhagymagerezdeket 
(soknak tűnhet, de nem az), a nagyobb darabokra vágott sárgaré-
pát (elhagyható, de igazán különleges ízt kölcsönöz a húsnak és a 
szaftnak egyaránt). Majd a legvégén megkenjük mézzel a tarja tete-
jét. Ennyi az előkészítés, nem több, mint 5 perc. Miután betettük a 
sütőbe a húst (a már említett 150 fokra), semmi más dolgunk nincs, 
mint várni. Minden mást a sütő végez el helyettünk. 2,5 óra után 
vegyük le a fedőt és anélkül süssük tovább. 3-3,5 óra után annyira 
megpuhul, hogy két villával tudjuk szétszedni.
Salátaágyra helyezzük a száljaira szedett sült húst, majd megszór-
juk a gránátalma gyöngyeivel, majd a levét is ráfacsarjuk.
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Az igaz szeretet megtanít szenvedni,
megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni,
csupán egy dolgot nem: feledni.

Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk

halálának
 második és kilencedik

évfordulóján
Gönczöl Sándorra ifj. Gönczöl Sándorra.

Akik ismerték, szerették és tisztelték,
szenteljenek emléküknek egy néma pillanatot

Emléküket őrző családja

Lapostetők szigetelését
vállalom

Izolácia plochý striech
Tel.: 0918 780 688.

Eladó Búcson elektromos
(villanymotoros)

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

A leggazdagabb 
könyv- és kotta-
kínálatot nálunk 
találja!

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – 
energetikai tanúsítványok
Tel.: 0907 264 815

email: pvendegh@gmail. com

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195


