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Ünnepélyes keretek között leplezték le Komáromban Nagy János szob-
rászművész monumentális köztéri szobrát, amely Egressy Béninek, Vö-
rösmarty Mihály Szózat című verse megzenésítőjének állít méltó emléket. 
Egressy 1849 szeptemberében honvéd főhadnagyként ott volt a komáromi 
vár védői között. Itt írta a Klapka-indulót.
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Gúta kétnapos rendezvénysorozattal emlékezik vissza arra a történelmi eseményre, amikor 
először említették a település nevét. Igaz, a legelső oklevél, amely Gúta környékére vonatko-
zik, IV. Béla levelében szerepel, és 1252-ből származik, mint a turóci monostor részére szánt 
adomány. A települést Villa Gutta néven 1268-ban említik először, mint az esztergomi érsek-
ség birtokát. 1551-ben Gútát várossá nyilvánították. Különféle kiváltságokat kapott, többek 
között a templomi búcsútól függetlenül, évente rendezhetett országos vásárt.

Kétnapos ünnepségsorozattal készül Gúta 
a város jubileumára

Méltó módon emlékeznek meg
a 750. évfordulóról

Szeptember 20-án, csütör-
tökön Itthon vagy címmel a 
Kis-Duna Menti Rockszín-
ház ünnepi műsora nyitja a 
megemlékezést.
Másnap, 13 órától ünnepi 
képviselő-testületi ülésre 
kerül sor, majd a polgár-
mesteri köszöntőt követően 
a Szent Rozália-emlékpark 
főbejáratánál avatják fel a 
faragott emléktáblát. Tud-
ni kell, ez volt a legtovább 
működő városi temető, tehát 

jobb helyet nem is találhattak 
volna az ősök iránti tisztelet 
kifejezésére a szervezők. Eu-
rópa leghosszabb fedett fa-
hídjánál a Palkovich Viktor 
Emléktársulat leplezi le új in-
formációs tábláját. Délután 4 
órakor kerül sor Angyal Béla 
legújabb helytörténeti köny-
ve, A 750 éves Gúta című ki-
advány bemutatására, majd 
17 órától  Bagita Judit–Varga 
Tamás–Madarász Róbert Gúta 
– helytörténeti és földrajzi re-

gionális ismeretek című segéd-
tankönyvének ismertetésére. A 
Hírességek parkja ezúttal egy 
időkapszula elhelyezésének 
ad otthont, amelyben a vá-
roslakók üzenhetnek majd az 
utókornak. A megemlékezés 
résztvevői 19 órától komoly-
zenei hangversenyen vehetnek 
részt a Nagyboldogasszony-
plébániatemplomban Becse 
Szabó Ilona operaénekes és 
Nagy István orgonaművész 
közreműködésével.

Hosszú kések napja az Európa Parlamentben
Emlékeznek még a hosszú kések éjszakájára? A 
jogállamra, ahol a Mečiar-párt többségi szavazás-
sal megfosztotta képviselői mandátumától a kü-
lönvéleményt hangoztató honatyát, holott ilyesmit 
alkotmány és törvény nem tesz lehetővé. Emlékez-
nek-e, hogy akkor ez a kis ország itt, a Tátra és a 
Duna közén Európa fekete lyukává neveztetett ki?
De hol vannak már azok az idők! Ma már maga a 
közös Európa brüsszeli/strasbourgi vízfeje és agy-
trösztje a fekete lyuk. Persze, nem ma kezdődött, 
csak egyre inkább elhatalmasodik, terpeszkedik és 
terjeszkedik. S diktálni akar. Az uborkagörbület-
től, a létrafok-beállítás szabályozásától eljutottunk 
oda is, hogy már az Európai Unió választott képvi-
selőire vonatkozó szabályok sem érvényesek, ha a 
nagy öregek többsége a maga csinálta megoldha-
tatlan problémáit az új gyarmatok/perifériák rová-
sára akarja – átmenetileg – enyhíteni. 
S innen már csak egy lépés, hogy elkezdődjenek 
a kizárások, a mandátummegvonások. Mert hát az 
Európai Parlament, amely – a Lisszaboni Szerző-
désben – amolyan témafelvetői-tanácsadói jogkört 
harcolt ki magának, szeptember 11-én hozzányúlt 
a képviselői mandátumokhoz is. Eldöntötte – 
brüsszeli hivatalnokok gárdájával egyetemben –, 
hogy a tartózkodó szavazat nem szavazat többé, 
amennyiben a relatív többség óhajának és/vagy 
koholmányának jóváhagyását megakadályozná. A 
törvények, szerződések és szabályok sem érvénye-
sek többé. 
Ez sem most kezdődött élesben, hanem a nagy 
népvándorlás megindulásakor. A külső schengeni 
határok védelmének megszervezését – ami köte-
lező érvényű előírás mindmáig – ekkor kiáltot-
ták ki jogszabályszegésnek… Pedig hát, ugye a 
„szabály az szabály”, meg a harmadik országból 
érkezők fogadásának is megvan az előírt rendje, 
még ha a nagy öregek másképpen szeretnék is. 

Ma már nemigen szokás emlékezni arra, hogy 
2015-ben Magyarországot arra próbálták rábe-
szélni/rákényszeríteni, hogy a saját területén 
hozzon létre hot spotokat a vándorlóknak, úgy 
tartóztassa fel őket (utána majd az EU is segít). 
Erre mondott keményen nemet az Orbán-kor-
mány, Merkel asszony meg ekkor tárta ki karjait. 
Később aztán a vén Európa is elkezdte védeni a 
belső – amúgy szabadon átjárható – schengeni 
határokat, az osztrákok a magyar oldalon, a né-
metek az osztrákon, a franciák az olaszok men-
tén… De ugye, amit szabad Jupiternek… Holott: 
ez az uniós szabályok egyértelmű megszegése. 
Erről persze nem írt jelentéseket a LIBE bizott-
ság, ahogyan három esztendő alatt egyetlen át-
fogó tanulmány/elemzés sem készült az Európai 
Unióban a bevándorlási helyzetről. Pedig milyen 
érdekes lenne tudni-látni, honnan, kik, hányan, 
milyen útvonalakon, kiknek a támogatásával ér-
keznek, s milyen célból, hiszen ez sem mellékes. 
És bár semmilyen uniós szerződésben nincs ben-
ne, hogy a beözönlőket milyen esetben és milyen 
kulcs szerint kell szétosztani a tagállamok között, 
a vén Európa csak ezzel foglalkozik. Olyan ez, 
mintha egy nem szűnő cunami vízhozamát kel-
lene elosztani, s közben sehol egy Noé, aki építi 
a bárkát, hogy azért mutatóba maradjon „fehérek 
közt egy európai” is… Aki erre kísérletet tesz, 
azzal szemben megindul a kiközösítő eljárás.
Problémakezelés, igazi megoldások felvázolása 
helyett csak üres lózungokat szajkóznak a magu-
kat mindenki és mindenek felett állónak tartó eu-
ropolitikusok. Tartalom nélküli „emberi jogokra” 
hivatkoznak lépten-nyomon, álhíreket, rágalmakat 
terjesztenek, tényismeret és valós tények ismerte-
tése nélkül. Billogokat ragasztanak ránk, kelet-kö-
zép-európaiakra. 
Nos hát, mi nem ilyen Európai Unióról álmod-

tunk. Alig tíz év alatt visszatért hétköznapjaink-
ba az orwelli világ, holott harminc éve azt hittük, 
hogy megszabadultunk tőle. Most a billogragasz-
tás idejét éljük. A remélt Nyugat nem etalon töb-
bé. A toleranciát leghangosabban és legtöbbször 
követelők, a demokráciát a néptől leginkább fél-
tők az övéktől eltérő vélemény hallatán – a hatal-
mukat, a tulajdon jólétüket és egzisztenciájukat 
féltve – rögvest fasizmust, nácizmust, xenofóbi-
át, kirekesztést, diszkriminációt stb. emlegetnek. 
(Ki emel szót manapság már a pluralizmusért? A 
„hallgattassék meg a másik fél is” elve teljesen ki-
veszett a közbeszédből…)
Jogállamot kérnek számon nyugaton Lengyelor-
szágtól és Magyarországtól azok, akik már az alap-
igazságokat is elfelejtették, a saját törvényeiket 
sem tisztelik, nem tartják meg, machiavellisták, 
hatalomtechnikusok, s mit sem törődnek félmil-
liárdnyi kontinenslakóval. Most a célkeresztben 
Magyarország (és Lengyelország) áll, ám vele 
együtt mi, őshonos, mezei európai lakók is, mert 
a hatalomtechnikai játszadozások a mi bőrünkre 
mennek. Reguláris választásokon nyertes nem-
zeti kormányokat akarnak elmozdítani helyükről 
(az olaszoknál Monti által megtették egyszer!), az 
általános titkos választások sincsenek az ínyükre, 
a népszavazás intézményét pedig megszüntetnék, 
merthogy a „nép” oktalan és hülye, s csak ők ott a 
brüsszeli üvegpalota mélyén – no meg Davos puha 
foteljeiben – tudják, mi a jó neki… Mert Európa 
„elitje” a szociális piacgazdaságot akarja felszá-
molni a kontinensen, ezért van ellenére a keresz-
ténydemokrácia, mely az Európai Unióban a nyu-
gati jólétet, a békét megalapozta az „élni és élni 
hagyni” egyszerű, mégis társadalmi konszenzust 
létrehozó filozófiájával. 

Őry Péter,
az MKP OT elnöke

Az év polgármestere lett
dr. Molnár Attila

Magyarországon már közel negyedszázados múltra vissza-
tekintő rendezvény a városi polgármesterek randevúja elne-
vezésű rendezvény, amelyet idén Hajdúszoboszlón tartottak, 
ahol kiértékelték a legtevékenyebb polgármesterek munká-
ját. Ennek alapján Az Év Polgármestere elismerő címet Dél-
Komárom vezetője, Molnár Attila kapta. A kitüntetettet dr. 
Dukai Miklós, a belügymisztérium önkormányzati helyettes 
államtitkára méltatta.
– Ez a díj valamennyi komá-
romi közös sikere! Köszönöm 
mindazoknak, akik szavaza-
tukkal támogattak! Azt gon-
dolom, hogy ez a kitüntetés 
ugyanazt jelképezi, mint a 

jelenleg épülő új komáromi 
Duna-híd: az összefogást, a 
szeretetet és a barátságot – fo-
galmazott az átadón dr. Mol-
nár Attila polgármester.
 (MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)

A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok

Szövetségének
sajtóközleménye:

A Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. értesíti a pályázókat, 
hogy az OTP Bank 2018. 
szeptember 17-től megkezdi 
a „Szülőföldön magyarul” 
nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz tá-
mogatás átutalását a jogosult 
pályázók számlájára. 
2018-ban az óvodás, alap- és 
középiskolás tanulók 70 eu-
rós nevelési, oktatási, vala-
mint tankönyv- és taneszköz-
támogatásban részesülnek, az 
egyetemisták pedig 10 eurós 
hallgatói támogatást kapnak.
Azok a sikeres pályázók, 
akik nem rendelkeznek 
számlával az OTP Bank va-
lamelyik hazai fiókjában, 
2018. szeptember 17-től de-
cember 31-ig készpénzben 
vehetik át a támogatást az 
OTP Bank bármelyik hazai 
telephelyén. 

A tűz, vagy gyilkosság
áldozatai lettek?

A múlt héten szombatról va-
sárnapra virradóra Kaván 
egy elhagyatott családi ház 
kiégett helyiségének padló-
ján találtak rá apa és fia, a 
77 éves Károly és a 35 éves 

Zsolt összeégett holttestére. 
Az épületet hajléktalanok is 
lakták.
Az elsődleges orvosi véle-
mény szerint a férfiak halá-
lát a szénmonoxid-mérgezés 
mellett akár idegenkezűség 
is okozhatta, ezért elrendel-
ték a törvényszéki bonco-
lást. 
A rendőrség halált okozó 
testi sértés gyanújával indí-
tott eljárást.

A komáromi képviselők elfogadták
a stadion felújításához szükséges szándéknyilatkozatot
Elhangzott az IGEN és az ÁMDE is
Múlt héten csütörtökön kezdte meg 43. ülését a komáromi képviselő-testület, amely nem ta-
gadava meg ön magát, ezúttal sem volt képes egyetlen napra leszűkíteni a tárgyalás menetét. 
A legtöbb figyelmet kiváltó programpont a komáromi sportstadion megújításának kérdésköre 
volt. Ezúttal a kívülálló is biztos lehetett abban, hogy elutasítása az önkormányzati választások 
előtt, felért volna egy öngyilkossággal...
Így azután nem lehetett csodál-
kozni azon, hogy hirtelenjében 
mindenki késztetést érzett arra, 
hogy korábbi ellenkezését fe-
ledve, lelkesen támogassa a 
stadion felújítását. Persze, ez 
elsősorban a Híd frakciójának 
volt kellemetlen, hiszen ellent 

kellett mondania a pártvezér-
nek, Bugár Bélának, aki a ma-
gyar sajtót arról tájékoztatta, 
hogy Komáromban nincs is 
labdarúgás...
Ezért azután valamennyien tá-
mogatásukról biztosították a 
KFC képviselőit, csak éppen 

továbbra is okoskodtak, holmi 
veszélyekre figyelmeztetve tár-
saikat. Andruskó Imre ezúttal 
nem a kaszálással foglalkozott, 
okfejtése végén kibökte, hogy 
a támogatás fia ösztönzésére 
történik ...
A képviselői ülés a héten foly-
tatódik, többek között szó lesz 
a fürdő gázlecsapoló berende-
zéséről, amelyet még január-
ban kellett volna átadni, azóta 
az ügy húzódik, a metán égetés 
nélkül kerül a légkörbe. Érte-
süléseink szerint a főellenőr is 
felmérte a helyzetet, ő viszont 
nem talált kivetnivalót, szerin-
te jogszerű az átadási határidő 
folyamatos változtatása úgy, 
hogy ne kelljen senkinek sem 
késedelmi bírságot fizetni. 
Egyébként szerkesztőségünk 
a városi hivataltól két hónapja 
nem kapott választ a gázlecsa-
polóval kapcsolatosan feltett 
kérdéseire...



Bugár Béla
(enyhén szólva is)

önelégült...
Az utóbbi napokban a régiónkban legtöbbször emlegetett 
szlovákiai politikai személyiség Bugár Béla, a Most-Híd párt 
elnöke. Először azzal az ominózus nyilatkozatával „verte ki a 
biztosítékot”, amikor azt állította, hogy Komáromba nem kell 
stadion, mert ott nincs labdarúgás. (Szavaira nyílt levelében 
rendkívül intelligens és karakán választ adott a komáromi 
labdarúgóklub vezetősége, melyet lapunk múlt heti számában 
közöltünk.) Később viszont azt a véleményét is megosztotta, 
hogy ő a legfelkészültebb politikus, akit illő és méltó lenne 
kormányfőnek választani. Az alábbiakban Száraz Dénes 
(Körkép.sk) írását közöljük.

Tapasztalt vagy inkább jellemes legyen egy köztársaságielnök-
jelölt? Egy köztársaságielnök-jelöltnek nem szabad kishitűnek 
lennie, éppúgy dagadnia kell az önbizalomtól, mint a magyar lab-
darúgó válogatott mindenkori szövetségi kapitányának. Politikus-
ként akkor is azt kell mondania, hogy ő a legjobb jelölt, ha nem ő 
az! A mindenkori magyar kapitánynak is optimistának illik lennie 
még a világbajnokok ellen is: küzdeni fogunk, tapasztalt játékosa-
ink vannak, nem vagyunk esélytelenek Párizsban sem! Miközben 
ebben a labdajátékban szinte mindenhol és mindenki ellen nyo-
maszthatja már a csapatot az esélytelenség terhe. De a kapitányi 
nyilatkozatokban a játékosoknak és szurkolóknak ezt nem szabad 
érezniük! Senki sem menne ki a válogatott meccseire a stadionba, 
senki sem ülne le a televízió képernyője elé, ha azt mondaná a 
kapitány, hogy a szerény helytállás a célunk, az ellenfél sokkal 
jobb csapat. Megbocsátható, jóindulatú átverés ez így? Folytatva 
a gondolatmenetet: senki sem szavazna arra a köztársaságielnök-
jelöltre, aki azt hajtogatná elejétől kezdve, hogy tudja, teljesen 
esélytelen, de mégis kicsit ugyan remegve és félősen, de megpró-
bálja a lehetetlent, lopakodva elindul a kertek alatt. Viszont ebben 
az esetben óvatosan kell bánni a nagy szavakkal, úgy kell csinálni, 
hogy ne lógjon ki a ló lába a parasztvakításnál! Az egyik ilyen 
köztársaságielnök-jelölt például „szerényen” azt merészelte kije-
lenteni magáról a közelmúltban, hogy ő a legtapasztaltabb, mert 
már 29 éve ott van a politikában. Ez az ő olvasatában azt jelenti 
persze, hogy aki a legtapasztaltabb, az a legmegfelelőbb jelölt. Ez 
azonban egyáltalán nem biztos, hogy így van. Hiszen a politika 
élvonalában eltöltött 29 év azt is jelentheti egy másik olvasatban, 
hogy rengeteg mindent kipróbált ezalatt, jót is, rosszat is egya-
ránt, köztársaságielnök-jelölt még nem volt. Állt a jó oldalon is, 
áll(t) a túloldalon is, kiszolgált szinte minden ideológiát és számos 
oligarchiát, hogy részese legyen, maradjon a hatalomnak, élni tud-
jon annak minden lehetőségével. Jelenthet ebben a formában ez 
akár elvtelenséget is, bűvészeket megszégyenítő köpönyegforga-
tást, arctalanságot is és könnyen arcátlanságot is. Ritka az olyan 
politikus a világon, aki 29 évnyi politizálás után makulátlan ma-
radt volna. Ennyi ideig ellenállni különböző kísértéseknek még a 
zárdában sem könnyű. A szlovák parlament pedig közel sem egy 
ehhez hasonló intézmény. Sokkal meggyőzőbb lenne egy olyan 
hihető ajánlólevél tőle, hogy már 29 éve szolgálja becsülettel és 
tisztelettel a saját közösségét, igyekszik összetartani és semmi-
képpen sem megosztani azt. Hogy szavahihető, és amit egyszer 
kijelent, ahhoz tartja magát tűzön-vízen át. Ezért nyugodt szívvel 
bízzanak meg benne, szavazzanak rá! Ezt viszont nem mondhatja 
el a kisebbség fiaként, mert ebben a közösségben mindenki na-
gyon jól ismeri politikai pályafutását. Tudják jól, hogy hány éve 
van a politikában, hogy a tapasztaltság, dörzsöltség és trükközés 
szavak az ő szótárában szinonimák, hogy mit tett és mit nem tett 
a közösségért, hogy mennyire szavahihető politikus. Ezért úgy tű-
nik, hogy a szóban forgó jelölt szavai sokkal inkább szólnak már a 
jellemét, karakterét (charakterét) kevésbé ismerő többséghez. Mi 
már tudjuk, megtapasztaltuk saját bőrünkön, hogy a jellem dönt, 
nem pedig a jellemtelenség...
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Milyen beruházási tervet fogadott el szülőföldünk szemszögéből a szlovák kormány?

Érdekes, hogy Dél-Szlovákia
nem szerepel a távlati fejlesztési tervekben...

Öttagú zsűri – Bindics Imre, a Villa Rosa, Cucz Péter, a várkonyi Amade Château éttermé-
nek séfjei, Horváth Szilveszter neves magyar séf, a Hagyomány és Evolúció szakácsverseny 
nyertese, illetve a Bocus d’Or zsűrijének tagja, valamint Görföl Vilmos és Somogyi Gábor, 
a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke és alelnöke értékelte ki annak a főző-
versenynek az eredményeit, amelyet a dunaszerdahelyi MOL Arénában rendeztek a Csalló-
köz legjobb étele címért. 

Öt étterem – a nagymegye-
ri Beatrix, a dunaszerdahelyi 
Thermalpark, a csiliznyára-
di Platán panzió, a várkonyi 
Amade Château és a régiónkat 
képviselő komáromi Kortina 
– mesterszakácsa, állt a pult 
mögé, hogy a környék alap-
anyagaiból főzzön igazán fi-
nomat, amivel lenyűgözheti a 
zsűrit és a nagyközönséget. 
A szakácsok az általuk kiválasz-
tott csallóközi fogás elkészíté-
sénél arra törekedtek, hogy a 
hazai ízeket megőrizve alkossa-
nak újszerű összeállítású étke-
ket. Bátran elmondhatjuk, hogy 
sokszínűre sikeredett az első 
alkalommal megrendezett meg-
mérettetés, hiszen igazi finom-
ságok készültek: szarvasbél-
szín, sertésszűz, harcsapaprikás 
és marha flank steak (hasaalja 
steak) különféle felhozatalban.
Első benyomásaikat egymás 
között beszélték meg a zsűri-
tagok, miután végignézték, ho-
gyan készülnek az ételek, majd 
megkóstolták, és kellő hozzá-

A szlovák kormány a múlt héten elfo-
gadta Szlovákia 2018 és 2030 közötti 
időszakra szóló nemzeti beruházási ter-
vét. A hosszú távú terv szembetűnő és 
egyben legsúlyosabb kockázata, hogy 

13 éves időtartamra szól. Márpedig 
Szlovákiában egyszerűen nincs hagyo-
mánya a folytonosságnak, annak, hogy 
az egymást követő, különböző politikai 
színezetű kormányok folytatnák az elő-

deik által megfogalmazott stratégiai 
célkitűzések megvalósítását. Ez alól két 
kivételt csupán az északi D1-es autópá-
lya építése és az északi vasúti folyosó 
fejlesztése képez.

Vizsgáljuk meg, vajon a hosz-
szú távú terv milyen konkrét 
célkitűzéseket tartalmaz a köz-
lekedési infrastruktúra fejlesz-
tése terén, amelyeket a szülő-
földünkön kíván a kormány 
megvalósítani. Amennyiben 
Szlovákia térképén egy kép-
zeletbeli kelet-nyugati irányú 
vonallal összekötjük Nagymi-
hályt, Kassát, Nyitrát és Po-
zsonyt, leszögezhetjük, hogy a 
képzeletbeli vonaltól délre eső 
térség jelentős, több évtizedes 
kiéheztetését követően – ami-
kor az országos beruházások 
messze elkerülték térségünket 
– e helyzetünkhöz viszonyítva 
a kormány a jövőben sem ké-
nyezteti el szülőföldünket. A 
közútfejlesztés terén abszolút 
elsőbbséget az északi D1-es 
autópálya építése élvezi, mi-
közben a 13 éves időszakban 
szeretné a kormány Pozsonyt 
összekötni Kassával. Látensen 
ezzel a szalagátvágás dátu-
mát kitolták 2030-ra, miután 
korábban négy ízben is elha-
lasztották az átadás időpontját, 
legutóbb 2023-ra. A számos 
konkrét célkitűzés mellett szá-
munkra az egyetlen vigaszt a 
déli R2-es gyorsforgalmi út há-
rom szakasza jelenti, magukba 
foglalva a szoroskői szerpenti-
nek íveit kiegyenesítő megol-
dást. (A tervben egyetlen szó 
sem esik az új komáromi híd és 
a gyorsforgalmi utak összekö-
téséről – a szerk. megj.)
A vasútfejlesztésnél a leg-
fontosabb prioritás a Zsolna 
és Kassa közötti szakasz fej-
lesztése, pályasebességének 
megnövelése 160 km/órára. 
Első ízben jelenik meg egy 
kormánystratégiában az, hogy 

csupán a hatékony (egyenes) 
szakaszokon, a kanyargós, 
dimbes-dombos szakaszokra 
immár nem vonatkozik a pá-
lyakorszerűsítés, legalábbis 
nem 2030-ig. A szülőföldünket 
érintő egyetlen, ám fontos cél-
kitűzés, hogy első ízben jelenik 
meg kormánystratégiában a 

Kúty–Pozsony–Párkány közöt-
ti, IV. számú európai folyosó 
fejlesztése, pályasebességének 
megnövelése, egyenesen 200 
km/órára! Üröm az örömben, 
hogy nehezen képzelhető el 
annak a Pozsony és Kassa kö-
zötti, északi vasúti folyosóval 
egyidőben történő fejlesztése, 
hiszen ott is csigatempóban 
zajlik a pályafelújítás. Emellett 
a költségek mérlege sem elha-
nyagolható, hiszen ez előbbi 
fejlesztése 2004 óta zajlik, s 
14 év alatt 165 km hosszúság-
ban újították fel, amikor Po-
zsonyból Vágbesztercére ért a 
fejlesztés, miközben eurómil-
liárdokat emésztett fel. Mivel 
a számunkra legalább annyira 

fontos, Kúty–Pozsony–Pár-
kány közötti vasúti európai fo-
lyosó hossza 210 km, ráadásul 
a jóval drágább, 200 km/órás 
pályasebességre tervezik, be-
láthatjuk, nem sok fog belőle 
2030-ig megépülni. Ráadásul 
a logisztikai fejlesztések között 
a zsolnai intermodális csomó-

pont mellett intermodális vagy 
multimodális csomópontokkal 
csupán Kassán, Pozsonyban 
és Lipótváron számolnak. Pár-
kányban nem, noha kiváló fel-
tételekkel rendelkezik az ilyen 
irányú beruházások számára. 
Akárcsak Dunaszerdahely az 
R7-es megépülését követően.
A folyami közlekedés az anyag-
ban, mint a közlekedés legkör-
nyezetkímélőbb formája szere-
pel. Ezen belül a Duna kiemelt 
szerepet kapott. Fontos, hogy a 
pozsonyi folyami kikötő mel-
lett a komáromi folyami kikötő 
fejlesztése is konkrét célkitű-
zésként szerepel a stratégiai 
tervben. A harmadik, a párká-
nyi folyami kikötő fejlesztése 

már nincs megemlítve, noha a 
korábbi stratégiai anyagokban 
mindhárom kikötő szerepelt. 
Nem jó hír ez a Párkányi Ipari 
Park vezetői számára. Kiemelt 
szerepet kapott az anyagban a 
Bősi Vízerőmű zsilipkamrái-
nak újjáépítése, korszerűsítése, 
ami valóban stratégiai jelentő-

ségű.
Végül, összevetve 
megál lapí that juk, 
hogy a vízi közleke-
dés szempontjából 
szülőföldünk felül-
reprezentált a kor-
mány hosszú távú 
beruházásainak jegy-
zékében, köszön-
hetően az egyetlen 
hajózható folyam-
nak, a Dunának. A 
vasúti infrastruktúra 
fejlesztésében ko-
moly, megvalósít-
ható fejlesztésekkel 
nem számolhatunk 
a szülőföldünkön, a 

közútfejlesztést illetően pedig 
az arányokkal (észak és dél 
között) van baj. Tizenhárom 
éven át délen csupán az R2-es 
gyorsforgalmi út három szaka-
szával számolnak. Ezzel nem 
válik összefüggő, Losonctól 
Kassáig tartó 2+2 sávos kap-
csolattá az ország déli rész-
ében. Nincs megemlítve sem 
a déli R7-es további szakasza, 
sem az R3-as egyetlen déli sza-
kasza. Mivel az R4-es gyors-
forgalmi út Kassa és Migléc 
közötti szakasza korábban 
megépült (itt Magyarország 
kormánya van lépéshátrány-
ban, igaz, sokkal hosszabb 
útszakaszt kell megépítenie), 
ennél a déli szakaszok nem is 
kerülhettek az anyagba. A 13 
évre szóló kormánytervekhez, 
célkitűzésekhez képest mind-
ez nagyon sovány kollekció 
szülőföldünk, az ország déli 
térsége számára. 

Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai 

alelnöke

Győztek a komáromi mesterszakácsok

Az MKP tavasszal újjáalakult helyi alapszervezete megkapja a központi vezetés tá-
mogatását, sőt Komáromot a stratégiai települések közé sorolta. Kocur László, a ko-
máromi alapszervezet elnöke hangsúlyozta, nem szeretnék, ha az újjáalakulás hivat-
kozási alapnak számítana, és hisznek abban, hogy erővel, lendülettel és kitartással 
áthidalhatják az ebből fakadó esetleges hiányosságokat.

értéssel elemezték a tányérra 
került ételeket.
A zsűri szigorú volt, viszont 
látta a fantáziát és a tehetséget 
is. Segítőkészségben sem volt 
hiány, hiszen folyamatosan 
tájékoztatták a versenyzőket 
arról, hogy mire kell jobban 
odafigyelni, és mi az, amit po-
zitívan értékelnek.
Déli tizenkettőkor hirdették 
ki az eredményt, amelyben 
holtverseny született. Nem kis 
meglepetésre kiderült, hogy 

Kukkóniában két legjobb étel 
is van! Ezek 2018-ban a kö-
vetkezők: marha flank (ha-
saalja) steak kukoricakrémmel 
és paradicsomos-édeskömé-
nyes-fűszeres olajjal, melyet a 
komáromi Kortina étterem sza-
kácsai, Ševčík István és Kajtár 
Tamás készítettek, valamint 
harcsapaprikás túrógombóccal 
és feketegyökér-salátával, ezt 
pedig Kubík Marcel, az Amade 
Château éttermének szakácsa 
főzte.

A komáromi nyertes marha flank

Bemutatkoztak az MKP  
komáromi jelöltjei

– Az etnikai politizálás szüksé-
gességében, a szilárd erkölcsi 
és ideológiai háttér elengedhe-
tetlenségében hiszünk. Olyan 
korszerű, ám a szellemi és épí-
tett örökségre vigyázó, élhető 
várost szeretnénk önökkel kar-
öltve építeni, ahol jól, kényel-
mesen érezzük magunkat, ami-
re büszkék lehetünk – emelte ki 
Kocur László, hozzátéve, hogy 
ennek érdekében nemcsak 
MKP-tagokkal, de más szak-
emberekkel is együtt kívánnak 
működni.
A komáromi alapszervezet 
elnöke elmondta, hogy a vá-
rosban minden mindennel ösz-
szefügg, vagyis ha turizmusról 
beszélünk, ahhoz megfelelő 

járda- és úthálózat kell. Ezek 
mellett ott vannak a zöldterüle-
tek, a területeken pedig gyak-
ran szeméttel találkozunk, így 
szükség van megfelelő hulla-
dékgazdálkodásra is.
A sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy a párt polgármesterjelölt-
je, Knirs Imre is teljes mérték-
ben élvezi a központi vezetés 
bizalmát. – Ötvenhét éves va-
gyok, mindig is Komáromban 
éltem, ezért ismerem a város 
minden örömét és gondját. 
Mindenütt vannak megoldásra 
váró feladatok. Sokszor hallot-
tuk már, hogy Komárom az el-
odázott lehetőségek városa. Én 
szeretnék olyan gazdája lenni 
Komáromnak, aki törődik vele. 

Példaképem Alapy Gáspár, aki 
életét áldozta szeretett városá-
ért – tudtuk meg a polgármes-
terjelölttől.
A párt programjának legfőbb 
pontjait Králik Róbert képvise-
lőjelölt ismertette. Ezek közül 
is kiemelte a tudásalapú, inno-
vatív területeken tevékenykedő 
munkaadók komáromi letele-
pedésének hatékony támoga-
tását, a városi hivatal, a városi 
cégek és intézmények műkö-
dési feltételeinek javítását, a 
hulladékgazdálkodás átszerve-
zését, csökkentve a guberálást 
és a kukák körüli szemetelést, 
illetve a hivatali és városi kom-
munikáció korszerűsítését, a 
honlap átláthatóbbá tételét.



Sok éve húzódó ügy végére kerülhet 
pont... – A Helyi Úrbéri Társaság a 
T.t. 229/1991 számú, a földtulajdoni 
viszonyok rendezéséről szóló törvény 
alapján kérte vissza a földeket 1992-
ben. Nem jártak sikerrel, mert csak 
csehszlovákiai lakhellyel rendelkező, 
csehszlovák állampolgárságú fizikai 
személyek voltak jogosultak a kárpót-
lásra, és csak fizikai személyek vagyo-
na volt visszaadható. Jogi személyek 
nem lehettek jogosultak kárpótlásra a 
törvény értelmében, a jogi személyek 
vagyona sem volt visszaadható.
* Ezzel le is zárulhatott volna az igye-
kezetük. – A gútaiak nem adták fel. 2004-
ben a T.t. 503/2003 számú, a földtulajdon 
visszaadásáról szóló törvényre hivat-
kozva 175 személy kérte vissza földjeit, 
amelyek a Gútai Közlegelők Társulatá-
ban voltak csoportosítva, így a társulat 
tulajdonlapján szerepeltek. A Komáromi 
Földhivatal elutasitotta a javaslatukat. 
Döntése ellen a Nyitrai Kerületi Bíróság-
ra fellebbeztek, amely jóváhagyta az első-
fokú végzést. Ezt követően a Legfelsőbb 
Bírósághoz fordultak, amely eljárásbeli 
hiányosságokra hivatkozva megszüntette 
a másodfokú ítéletet. 
* A több, mint négyéves bírósági ügy 
tovább folytatódik... – Amikor a jogo-
sult személyek képviselői 2014 tavaszán 
megkerestek azzal, hogy vállaljam el a 
Gútai Közlegelők Társulata tagjainak 
jogi képviseletét, őszintén megmond-
tam, hogy a hatályos kárpótlási törvény 
szerint jogi személyek földje nem ad-
ható vissza. Panaszt lehet tenni azon-
ban az elhúzódó eljárás, illetve a nem 
megfelelő képviselet miatt. A Legfel-
sőbb Bíróság ugyanis megállapította, 
hogy a résztvevők jogi képviselete nem 
volt összhangban a módosított Polgári 
perrendtartással. A határozatot azon-
ban csak részben tudták kikézbesíteni, 
a 175 résztvevőből az eljárás közel 10 
esztendeje alatt 33 elhunyt. 2014-ben 55 
személy nevében nyújtottam be panaszt 
igazságos bírósági eljáráshoz való jog, 
illetve az ügy elhúzódása miatt a Szlo-

vák Köztársaság Alkotmánybíróságá-
hoz, amely azt elutasította. Mivel meg 
voltam győződve arról, hogy jogsértés 
történt, 51 személy nevében 2015-ben az 
Emberi Jogi Bírósághoz fordultam. Idő-
közben megromlott egészségi állapotom 
miatt csak segítséggel tudtam ellátni az 
üggyel kapcsolatos teendőket. 2017 au-
gusztusában azonban úgy véltem, hogy 
esedékes egy újabb panasz benyújtása 
a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíró-
ságára. Ezúttal 38 résztvevő bízott meg 
jogi képviseletével. Az Alkotmánybí-
róság elismerte a panasz jogosságát, és 
300 € jóvátételt ítélt meg a panaszo-
soknak. A döntést 2018 augusztusában 
kézbesítette a posta. A Nyitrai Kerületi 
Bíróság a jóvátétel kifizetésének érdeké-
ben felszólított a panaszosok számlaszá-
mának közlésére. Ezért minden érintett 
személynek levelet küldtem, melyben 
kértem a számlaszám IBAN formában 
történő feltüntetését és az aláírás hitele-
sítését.
* Ezzel lezártnak tekinthető a pa-
nasszal kapcsolatos eljárás? – Nem. 
Itt jegyzem meg, hogy az érintettek az 
Alkotmánybíróság által megítélt elégté-
tel nagysága miatt panasszal fordulhat-
nak az Emberi Jogi Bírósághoz Stras-
bourgba, amely a 2015-ben benyújtott 
panasz ügyében augusztus 31-én hozta 
meg döntését. Az igazságos bírósági el-
járáshoz való jog megsértése és az ügy 
elhúzódása miatt a szlovák államot kö-
telezte személyenkénti 6 200 € jóvátétel 
kifizetésére 51 panaszos számára. Az 
időközben elhunyt panaszosok örökösei 
a megítélt összeg rájuk eső részét kap-
ják. Mivel a jogi képviselettel és az el-
járással kapcsolatban a panaszosoknak 
semmilyen kiadásuk nem volt, eljárási 
költség jogcímén nem ítélt meg semmi-
lyen kártérítést az Emberi Jogi Bíróság.
* Mindeddig teljes mértékben ön állta 
a kiadásokat... – 2014-től a képviselet-
tel kapcsolatos kiadásokat én fedeztem. 
Megtörtént, hogy több mint 2 ezer oldalt 
kellett záros határidőn belül fénymásol-
nom. A postaköltség, útiköltség is figye-

lemre méltó, és szükségem volt tanács-
adásra és szaktolmácsolásra is. Mindkét 
ügy sikerdíjas, melyet az aláírt megbízá-
si szerződés alapján számlázok ki.
* Azért nem volt ez sima ügy, eléggé 
göröngyös volt az eddig vezető út. 
– Visszagondolva, kemény harcot vív-
tam nemcsak a bíróságokkal, hanem a 
bizalmatlansággal és a közönnyel is. 
Már az akkor kezdődött, amikor nem 
hittek nekem az ügyben addig eljáró 
képviselők. Más ügyvédeket is felke-
restek, akik nem vállalták ezt a vesztes 
ügyet. Miután nem akadt senki, „nagy-
szigeti menyecskeként” megpróbáltam 
menteni a menthetőt.
* Hogyan fogadták az érin-
tettek, hogy akadt valaki, aki 
nemcsak ígér, hanem teljesít 
is? – Kétkedve bár, de meg-
kaptam a bizalmat. Miután az 
Alkotmánybíróság 2015-ben a 
panaszt elutasította, bizalom-
vesztés történt. Jó együttműkö-
dés pedig bizalom nélkül nem 
létezik. Én bízom az ügyfeleim-
ben. Remélem, hogy a címzet-
tek átveszik a nekik írt levelet 
és utasításaim szerint járnak 
el. Ebben az esetben az Alkot-
mánybíróság által megítélt ösz-
szeg vélhetően októberben ki-
fizetésre kerül. Az Emberi Jogi 
Bíróság döntése ellen 3 hónapig 
lehet fellebbezést benyújtani. 
A megítélt összeg kifizetése a 
jogerőssé válás után esedékes. 
Ennek mikéntjéről levélben tá-
jékoztatom az érdekelteket.
* Folytatja a küzdelmet? – 
Nem szoktam félúton megállni. 
Az ügy jelenleg másodfokon, a 
Nyitrai Kerületi Bíróságon van, 
amely utasított a résztvevők kö-
rének pontosítására, ezért a Komáromi 
Járásbíróságtól kikértem a 2014 után 
elhunyt panaszosok hagyatéki vég-
zését. A mai napig nem kaptam meg. 
Ezért arra kérem az örökösöket, hogy – 
amennyiben még nem tették meg – szí-

veskedjenek címemre elküldeni azokat. 
Az ügy elhúzódása miatt, illetve iga-
zságos bírósági eljáráshoz való jogának 
megsértése miatt bármelyik résztvevő 
élhet panasszal. Továbbra is úgy vélem, 
hogy aki harcol, veszíthet. Aki viszont 
nem harcol, már veszített is. Az elért 
eredmény nem csupán az én érdemem. 
Köszönöm a Gútai Városi Hivatal dol-
gozóinak, hogy kérésemre pontosították 
a névsort, kiadták a halotti anyakönyvi 
kivonatokat. Köszönöm a tanácsadást, 
köszönöm azoknak a résztvevőknek 
a segítségét, akik felkeresték elhunyt 
társaik családját, hogy az örökösöket 

az Emberi Jogi Bíróságon folyamatban 
levő ügyről tájékoztassák. Köszönöm a 
bizalmat, a megértést és a támogatást.
* Mi pedig az ügyfelek nevében is 
köszönetet mondunk és köszönjük a 
tájékoztatást.
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A II. világháború után nemcsak a kitelepí-
tések sújtották a felvidéki magyarságot, ha-
nem a törvénytelen birtokelkobzások is. Az 
„önkéntes” alapú szövetkezetesítések mellett 
szép csendesen az állam tulajdonába vándo-
roltak a közlegelők is. Tudni kell, hogy je-
lentős földterületekről volt szó, amelyet az 

akkori gazdák jószágaik száma alapján ad-
tak be a társulatoknak. A Gútai Közlegelők 
Társulatának vagyonát 1946. 7. 31-én kelt 
határozatával kobozta el a Konfiskációs Bi-
zottság a Szlovák Nemzeti Tanács 104/1945 
Sb. és  64/1946 Sb. rendelete alapján, mivel 
annak tőke- és vagyonrésze magyar nemze-

tiségű személyek tulajdonában volt. A rend-
szerváltás után, míg másutt sikerült a társu-
latok jogfolytonossága alapján visszaszerezni 
a földterületeket, Gútán a jogismeretek nél-
küli próbálkozás nem járt sikerrel. Dr. Szabó 
Olga volt az, aki végül vállalta, hogy felkarol-
ja a gútaiak ügyét.

Komoly sikert ért el Strasbourgban a gútai legelőtulajdonosok számára dr. Szabó Olga

Az Emberi Jogok Bírósága elmarasztalta
a szlovákiai bíróságok időhúzását

Dr. Szabó Olga, a nagyszigeti „menyecske” 
jelentős kártérítést harcolt ki Strasbourgban 
a gútai legelőtársulat tagsága leszármazottai 

számára

Évnyitó
az egyetemen

A 15. akadémiai évét nyi-
totta meg szeptember 14-én 
a Selye János Egyetem. Az 
intézménynek a 2018/19-es 
tanévben 1772 beiratko-
zott hallgatója van, közülük 
alapképzésre 1333-an, mes-
terképzésre 396-an, doktori 
képzésre 43-an jelentkeztek. 
A Tanárképző Karon 921, a 
Gazdaságtudományi Karon 
771, a Református Teológiai 
Karon pedig 80 hallgató foly-
tatja felsőfokú tanulmányait. 
Komárom életének hagyo-
mányossá vált eseménye a 
Selye János Egyetem évnyitó 
ünnepsége, amelyet ezúttal is 
megtiszteltek jelenlétükkel a 
magyar és a szlovák felsőok-
tatási, illetve politikai élet je-
les képviselő.
Juhász György, az egyetem rek-
tora ünnepi beszédében értékel-
te a tavalyi évet, kiemelve, hogy 
az akkreditációs megmérettetés 
lezárult, de a hallgatókért folyó 
harc állandó, így nekik is folya-
matosan frissíteniük kell a kép-
zési palettát. Az egyetem saját 
tanulmányi programjai mellett 
az idei akadémiai évtől közös 
képzést kínálnak a gödöllői 
Szent István Egyetemmel és 
a budapesti Corvinus Egye-
temmel, de sikerrel akkredi-
tálták az alapszintű Pedagógia 
és köznevelés programot is. A 
rektor beszélt a fejlesztésekről, 
beruházásokról, melyek közül 
kiemelkedik a sportközpont, 
a kémiai és a biológiai labora-
tórium fejlesztése. Ezt a Pallas 
Athéné Domus Concordiae tá-
mogatásával valósíthatták meg. 
A magyar kormány egyszeri 
és célirányos támogatása tette 
lehetővé, hogy megvásárolhas-
sák a Sirály 2 kollégiumot. A 
hatemeletes épületben 66 lakó-
egység és ugyanennyi szociális 
helyiség, illetve 126 szoba ta-
lálható. A teljes kapacitás 354 
fő. Az elmúlt hónapokban egy 
ingatlancsere is megvalósult, 
aminek köszönhetően az egye-
tem tulajdonába került az aka-
démiai évnyitónak is helyet adó 
konferencia-központ, a sport-, 
illetve az informatikai szolgál-
tató központ. 

Felavatták a Marianum iskolaközpont
felújított épületrészeit

A Mons. Orosch János nagyszombati érsek által celebrált ünnepi 
szentmisével vette kezdetét a Marianum Egyházi Iskolaközpont 
felújított épületrészeinek ünnepélyes átadása. A felújítási munká-
latok a magyar kormány jelentős anyagi támogatásával valósultak 
meg, és az eseményen dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 
miniszteri biztos is megjelent. A szentmise végén Szilágyi Péter 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztoson kívül Orosch érsek, 
továbbá a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 
az anyaországi és a felvidéki felek között közvetítő szerepet betöl-
tő Magyar Közösség Pártja (MKP) oktatási és kulturális alelnöke, 
Kiss Beáta, valamint Madarász Róbert, a Marianum Egyházi Is-
kolaközpont igazgatója is szólt a jelenlevőkhöz. A bazilikában zaj-
lott az elsős gimnazisták ünnepélyes fogadalomtétele is, s a Him-
nusz közös eléneklése után a jelenlevők átvonultak a Nádor utcai 
óvodaépülethez, majd a Rozmaring utcai iskolaépülethez, ahol két 
új pavilon átadására és megáldására, valamint az új aulában a du-
naszerdahelyi Karaffa Attila Felvidéki szemmel című fotókiállítá-
sának a megnyitójára is sor került. (A ma7 alapján)
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Múlt havi szerencsés megfejtőnk a kavai Fekete Katalin, nyereményét postázzuk.  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

Árthat a napsütés

humor-csokor
Két szomszéd beszélget:
– Figyeljen csak, szomszéd! Mikor is van a 
születésnapja?
– Miért kérdezi?
– Meg szeretném ajándékozni egy szép 
függönnyel az ablakára, hogy ne kelljen 
látnom, amit a meztelen feleségével művel.
– Aha... És a maga születésnapja mikor 
van?
– Miért kérdi, szomszéd?
– Megajándékoznám egy szemüveggel, 
hogy lássa, kié is az a feleség, akit a laká-
somban lát...
– Hogyan lehet leszedni a fél karral a fán 
lógó szőke nőt?
– ???
– Integetsz neki!

A skót egy meztelen nőt nézeget egy képesla-
pon. Kortyol az előtte levő pohár szódavízből 
és felsóhajt:
– Ez nem mehet így tovább! Minden pénzem 
nőkre és piára költöm!

Növényvédelem
Szeptember a kertekben

Több olvasó is érdeklődött, 
mit lehet tenni a most még 
a házfalakon napozó, ám ha-
marosan a redőnyök között, 
ablakréseken, ajtótokokon 
át a lakásba költöző „büdös-
bogarak” ellen. Lehet, hogy 
lehangoló lesz a hírünk, de 
a poloskának nincs hatékony 
természetes ellensége, nincs 
kifejezetten a poloskák ellen 
kifejlesztett rovarölő szer, tö-
kéletes védelmet pedig még 
a szúnyogháló sem nyújthat. 
De akkor mit tehetünk e han-
gosan döngicsélő rovarok 
ellen, amelyek a hideg beáll-
tával tömegével lepnek majd 
el mindent?
A tetemes mezőgazdasági 
károkat okozó, ősszel a la-
kásunkat elözönlő inváziós 
poloskák most már biztosan 
megvetették a lábukat ezen 
a tájon és mind nagyobb 
területen terjednek el. Sőt, 
egyre többen is lesznek. Né-
hány fertőzött körzetben már 
most, nyár végén nagyobb 
számban szédelegnek be a 
nyitott ablakokon. Ez azt is 
jelentheti, hogy az első hi-
degekkel minden eddiginél 
nagyobb invázió jöhet.
Most még csak a lámpafény-
re jönnek esténként, de egyes 
helyeken megnövekedett szá-
muk azt jelzi: a behurcolt, 
idegenhonos poloskák megál-
líthatatlanul és egyre növekvő 
egyedszámmal árasztják el a 
régiót.
Jogos lehet a kérdés, hogy 
mit tehetünk a „zöld”, azaz 
a vándorpoloska, valamint 
a „barna”, vagyis az újabb 
jövevény, az ázsiai márvá-

nyospoloska ellen? Mindkettő 
növényi nedveket szívogat, 
zöldségfélékben, szántóföldi 
növényeken, de az ázsiai már-
ványospoloska gyümölcsösök-
ben is felbecsülhetetlen károkat 
okoz világszerte. A védekezés 
két okból is igen nehéz:
Nincs kifejezetten e poloskák 
ellen kifejlesztett rovarölő szer, 
jelenleg a széles hatásspektru-
mú, számos hasznos rovart is 
pusztító készítmények adják a 
legjobb eredményeket.
Mindkét faj különösen a nyár 
második felében, ősszel termő 
növényeknek a szedéshez kö-
zeli érettségi állapotban lévő 
termését károsítja. Ezek per-
metezése humán-egészségügyi 
szempontból jelenthet kocká-
zatot, ha a kezelést nem kellő 
szakértelemmel és körültekin-
téssel végzik el.
A rovarölő szerekkel való vé-
dekezés leghatékonyabb esz-
közei a már említett széles 
hatásspektrumú rovarirtók, 
amelyek környezetvédelmi 
okokból nem a legnépszerűb-
bek, bár hatékonyak a már-
ványospoloska ellen. A piret-
roidokat tartalmazó termékek 
idegmérgek, gyorsan hatnak, 
gyakorlatilag letaglózzák a po-
loskaállományt – és egyúttal 
szinte minden egyéb arra téve-
dő és a növényen mászkáló ká-
ros vagy hasznos ízeltlábút is.
Hosszan tartó hatást azonban 
ne várjunk tőlük. Erre a ható-
anyagcsoportra a viszonylag 
gyors lebomlás jellemző – 
amely egyébként a termést fo-
gyasztó ember szempontjából 
nem utolsó szempont –, így a 
rovarok néhány nap vagy hét 

múlva ismét zavartalanul ká-
rosítják a termést.
A permetezés természetesen 
nemcsak nagyüzemi körülmé-
nyek között, hanem a háztáji 
gyümölcsösben, kiskertben 
is működik – ugyanezekkel 
a fenti korlátokkal. Bármely 
gazdaboltban megvásárolhat-
juk a szükséges terméket, és 
szakszerű útmutatót kérhetünk 
az alkalmazásáról is.
Csak olyan rovarölő szert 
használjunk, amelynek alkal-
mazása az adott növénykul-
túrában engedélyezett; soha 
ne lépjük túl az előírt dózist, 
mert ez számos kockázatot 
rejt; mindenképpen várjuk 
ki az adott szernél az adott 
növényben előírt élelmezés-
egészségügyi várakozási időt, 
vagyis azt az időtartamot (ez 
napokban megadva a csoma-
goláson, leírásban megtalál-
ható), melynek a permetezést 
követően el kell telnie ahhoz, 
hogy a termés biztonsággal 
szüretelhető, fogyasztható le-
gyen.
Sokan már csak elvi okokból is 
kerülik a növényvédő szereket, 
azonban számukra is kínálkoz-
nak lehetőségek. Ha egy kisebb 
területet, például egy ágyásnyi 
vagy néhány tőnyi zöldségfélét 
akarunk védeni, még a nyár 
első felében borítsunk olyan 
sűrű szövésű hálót az ágyá-
sokra, amelyen a poloska nem 
fér át – a szakboltokban erre 
vonatkozóan is megkapjuk a 
megfelelő segítséget.

–loma–

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.) A hét második felében 
találkozik valakivel, akivel nagyon gyorsan egészen közeli 
kapcsolatba bonyolódhat. Mivel általában sokat gondolkozik 
érzelmi kapcsolatairól, és rengeteg kommunikációra van szük-
sége, hogy közel engedjen magához valakit, önön múlik, meny-
nyire lesz viharos gyorsaságú a közeledés.
HALAK (február 21. – március 20.) Környezetét sokszor meg-
téveszti a külseje. Vonásainak finomsága, az a fajta szépség és 
természetes elegancia, ami árad önből, arra enged következtetni, 
hogy belül nem sok mindenre lehet számítani, pedig önben bi-
zony egyesül a finom szépség és a hihetetlen éleseszűség.
KOS (március 21 – április 20.) Ön tud hűséges társ lenni, képes 
a tartós kapcsolatra, de ha sokáig nem történik semmi változás, 
vagy ha partnere – akár csak egy időre is – nem jelent önnek 
kihívást, türelmetlenné válik. Mindenképp olyan párt keres ma-
gának, akivel harcolhat és akit soha nem tud egészen legyőzni.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten szokatlanul köz-
lékeny hangulatban lesz, szívesen tárja a világ és környezete 
elé érzelmeit. Az öntől megszokott óvatosság és megfontoltság 
mintha soha nem is létezett volna. Nyugodtan engedje el magát, 
kedvesének nagyon is kedvére lesz ez a fajta változás, úgy érzi 
majd, mintha új partnere lenne.

IKREK (május 21. – június 21.) Lehet, hogy felbukkan ezen a 
héten egy komolyabb kísértés, de ön legfeljebb csak eljátszado-
zik a gondolattal, hogy „mi lenne, ha”, de közben nehezen tudja 
elképzelni, hogy felrúgja eddigi életét, azt a biztonságot, amit 
mostani párja jelent önnek és kilépjen az ismeretlenbe.
RÁK (június 22. – július 22.) Azokban az időszakokban, amikor 
nyakába szakad minden otthoni teendője, valószínűleg újra azt 
érzi, hogy a család és az otthon területe nem elegendő intellek-
tuális képességeinek és érdeklődési körének kielégítésére. Min-
denképp gondoskodjon más, nagyobb szabadságot és lehetősé-
geket nyújtó programokról!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Egészen elbűvöli, 
hogy partnere milyen pontosan képes kifejezni érzéseit. Bár-
milyen más témában képtelenség önt zavarba hozni, akármit 
képes néven nevezni és szavakba foglalni, de saját érzéseivel 
kapcsolatban ezt mintha külön tanulnia kellene. Legyen türel-
mes önmagával, ahogyan párja is.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Végre elérkezett az az 
időszak a párkapcsolatában, amikor képes ellazulni, lazítani tud 
és leveti a páncélját. Partnere örömmel tapasztalja mindezt, de 
talán ő is érzi, hogy lelkének egy kis részét még mindig elrej-
ti, és éberen őrködik, nehogy valahogyan kiszolgáltatottá vagy 
függővé váljon.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Meglehetősen moz-
galmasnak ígérkezik most családi élete. Mintha minden roko-
na önt szeretné most látni, több helyre meghívják és szívesen 
eleget is tesz ezeknek az invitálásoknak. Jól esik megtapasz-
talnia, milyen sokat jelent családjának és mennyire számíta-
nak önre.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egyszerűen muszáj 
valamiben hinnie, kell, hogy kitűzött célokért tudjon küzdeni, 
még ha azok nem egészen reálisak is. Ha ezt sikerül megértetnie 
a partnerével, ő is kevésbé aggódik majd a realitásérzéke miatt és 
végre ön is nyugodtan szárnyalhat és fantáziálhat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Külső szemlélő talán 
önzőnek és érzéketlennek tarthatja, de valójában ön attól retteg, 
hogy egész életében unalmas és földhöz ragadt dolgokkal kell 
foglalkoznia, márpedig ezt legfeljebb átmeneti megoldásként 
tűri, és közben tovább szövögeti álmait, amelyeket bizony meg 
is fog valósítani.
BAK (december 22. – január 20.) Elképesztő mértékben bízik 
saját képességeiben, az önbizalma azonban most könnyen vál-
tozhat elbizakodottsággá, ha nem rendelkezik elegendő önmér-
séklettel. Körülzsongják hódolói, és ön nem szívesen bántja meg 
egyiküket sem a nyílt visszautasítással, inkább mindenkit hiteget 
egy kicsit.



5

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

 Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig. 

KN, NZ, DS járásokból 
rendszeres vonalellátásra. 

Tel.: 0905329 889.

Tökmag eladó
2,50 euró/liter.

Tel.:
0908135671.

A leggazdagabb 

tankönyv- és  

kottakínálatot 

nálunk 

találja!

Eladó Bocs-kobak
(Alexander) körte.

Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0905 470 893

* Eladó 106-os Peugeot, 2001-es évjárat. Ár megegyezés szerint 
(olcsón). Tel.: 0903 634 990.
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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
7.30 Mesék ,  12 .40 Csa-
lád i  t i t kok ,  13.45 Norbi t 
(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 47 Ron i n (a mer.) , 
21.25 Roha nás (a mer.) , 
23.30 A bé rg y i l kos 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.20 
Autogram, 13.55 A simlis 
és a szende (amer.), 15.00 
Doktor Mur phy (amer.), 
16.05 A csil lagkutya 
(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
A mi k is falunk (magyar), 
21.05 Vakáció (amer.), 
23.15 Őr ület , mi van k int! 
(amer)

RTL II
9.00 Ausztrál expresz-
sz (ausztrál), 11.00 Hazug 
csajok társasága (amer.), 
12.55 Prérifarkas Blues 
(amer.), 15.00 A gyanú ár-
nyékában, 20.00 A lázadó 
(amer.), 22.20 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 23.20 
Az igaz ság ára (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, 14.15 A kis 
sárkány kalandjai, 16.40 
Micimackó, 18.15 Lill i , a 
k is boszorkány, 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 Jazz 
Akuszt ik, 1.00 A szenve-
dély királya (angol-amer.)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .40 Rex Ró -
mába n (német) ,  13.35 A 
pi ng v i n k i r á ly 3D (a n-
gol) ,  14.55 Két  fél idő 
a pokolba n (mag ya r) , 
17.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.35 Ju-
l ie  é s  Ju l ia  (a mer.) ,  21.40 
Copla nd (a mer.)

Duna World
11.15 Az örökös (magyar), 
14.15 Család-barát , 16.20 
Új idők új dalai , 16.50 
Hétvégi belépő, 18.50 
Térkép, 19.25 Ízőrzők, 
21.00 Híradók, 21.35 A 
Bagi Nacsa Show, 22.35 
Tóth János (magyar), 
23.40 Opera Café, 2.00 
Két fél idő a pokolban 
(magyar)

Pozsony 1
12.25 Szlovákia, szeret-
lek!, 13.55 Miss Marple 
(angol), 15.35 Harmadik 
típusú találkozások, 17.55 
Úttalan utakon, 18.25 
Építs házat, ültess fát!, 
19.00 Híradó, 20.30 A test 
titkai, 21.30 Talkshow, 
22.25 A hírnév küszöbén 
(amer.)

Pozsony 2
13.05 Nagyothallók mű-
sora,  13.35 Farmerek-
nek, 14.30 Tesztmagazin, 
14.40 Tudományos am-
gazin,  17.45 Labdarúgás, 
20.20 Dokumentumfilm, 
22.00 A híd (svéd),  23.00 
Isten veletek,  elvtársak! 

Markíza tv 
9.20 Beethoven (amer.), 
11.10 Rendőrakadémia 
(amer.), 13.15 Valahol már 
lát talak, 16.10 Mit akar ez 
a lány? (amer.), 18.20 Mu-
lat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 xXx (amer.), 22.40 
Halálfutam (amer.)

JOJ TV
8.15 Ferdi, a hangya 
(cseh), 8.40 Dr. Dolit t-
le (amer.), 10.30 Nálunk, 
ot thon, 11.50 Evelin vi-
lága, 12.30 Ik rek (szlo-
vák), 13.20 Csillag szü-
let ik, 14.50 Jurassic park 
3 (amer.), 16.50 Nászéj-
szaka Vegasban (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor t , 20.35 
Csillag szület ik, 23.00 
Kálvár ia (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
8.25 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.30 Több, mint 
testőr (amer.), 12.40 Te-
lenovella (amer.), 13.45 
Én a vízilovakkal vagyok 
(olasz), 15.55 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 16.55 
Hegyi doktor (német), 
18.00 Tények, 18.55 Vala-
mi Amerika 3 (magyar), 
21.05 Aranyélet (magyar), 
22.35 Creed – Apolló f ia 
(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 4 (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Szenzációs 
négyes, 21.45 Őrült, dilis sze-
relem (amer.), 0.50 Arctalan 
ellenség (amer.)

RTL II
10.55 Csodakutya New 
Yorkban (amer.), 12.40 
Segítség, bajban vagyok!, 
17.40 A séf (amer.), 20.00 
Azt beszélik (amer.), 22.00 
Az életművész (amer.), 
0.00 A séf (amer.)

M2
12.40 Mir r-Mur r a kan-
dúr, 13.20 A város hősei , 
14.15 A k is sárkány ka-
landjai , 15.50 Mickey és 
az autóversenyzők, 16.40 
Micimackó, 17.50 Vam-
pi r ina , 18.15 Lil l i ,  a k is 
boszorkány, 20.15 Ki ez a 
lány? (amer.), 21.10 Apák 
és lányaik (amer.), 23.45 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 14.40 Rex Rómá-
ban (német-olasz), 15.35 
Legenda a vonaton (ma-
gyar), 17.00 Hogy volt?, 
18.35 Brown atya (angol), 
19.30 Magyaraország, 
szeretlek!, 21.00 A kis 
buddha (amer.), 23.25 Az 
ördög hegedűse (olasz)

Duna World
9.35 Tálentum, 11.20 Mi-
ér t? (magyar), 14.50 Mit 
k ívánt a magyar nemzet , 
15.50 Mestersége színész , 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Gasz t-
roangyal , 21.35 Ter vek 
nélkül semmik leszünk, 
22.35 Hogy volt?, 2.30 
Legenda a vonaton (ma-
gyar)

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 A s iva t ag fehé r 
napja  (orosz),  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  19.0 0 
Hí radó,  20.30 A t ig r i s -
el méle t  (sz lová k),  22 .15 
Szeress ,  vag y menj  el! 
(sz lová k),  23.40 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
13.25 Or ientációk, 13.55 
Szórakoz tató műsor, 
15.00 Kerékpározás, 17.15 
Jégkorong, 18.50 Est i 
mese, 20.10 Self r idge ú r 
(angol), 20.55 Self r idge 
ú r (angol), 21.40 Zarán-
dokút Szent Diegohoz.

Markíza tv
7.05 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 7.30 Scoo-
by-Doo (amer.), 10.00 
Pókember (amer.), 13.30 
Ňuchač (ukrán), 14.50 
A titánok harca (amer.), 
17.00 Felvég, alvég (szlo-
vák), 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Valahol már látta-
lak, 23.10 Mit akar ez a 
lány? (amer.)

JOJ TV
10.45 Egyedül vagyok, 
11.40 Tucat jával olcsóbb 
(amer.), 13.45 Éjszaka a 
múzeumban (amer.), 15.40 
Új ker tek, 16.50 A nyara-
ló, 17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.25 Spor t , 20.35 Juras-
sic World (amer.), 23.10 
Átnevelőtábor (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 Valami 
Amerika 3 (magyar), 1.45 
Halálkeringő (magyar) 

RTL Klub
5.30 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 Survivor, 
20.05 Barátok közt, 20.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.00 Dr. Csont (amer.), 
0.15 CSI: A helyszínelők 
(amer.)

RTL II
7.00 Madagaszkár pingvin-
jei (amer.), 12.50 Segítség, 
bajban vagyok!, 13.45 A 
gyanú árnyékában, 14.45 
Showder Klub, 16.20 Ol-
tári csajok (magyar), 17.20 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.20 Showder Klub, 23.00 
Madagaszkár pingvinjei 
(amer.)

M2
11.30 Sebaj Tóbiás, 12.50 
Nils Holgersson csodála-
tos utazása a vadludakkal, 
15.00 Vipo, a repülő kutya 
kalandjai, 16.30 Alvin és a 
mókusok, 17.25 Dr. Plüssi, 
19.00 Alvin és a mókusok, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.05 Baby Daddy (amer.), 
22.40 David Garret kon-
cer tje, 1.15 Velvet Divat-
ház (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.), 22.55 NCIS 
(amer.), 23.45 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.25 Tücsök (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Roma 
magazin, 14.20 Család-ba-
rát, 15.45 Életkor, 16.45 Öt 
kontinens, 17.50 Gasztro-
angyal, 19.25 Kerekek és 
lépések, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.25 Kulturális 
híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
konyhám titka, 15.10 Teszt-
magazin, 16.20 A világ 
madártávlatból, 16.45 Egy 
lépés a mennyország, 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Kóristák (francia), 22.05 Ri-
porterek, 22.40 A különle-
ges ügyosztály (szlovák)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.55 
Orientációk, 14.30 Park, 
15.30 Német nemzetiségi 
magazin, 16.30 Autósza-
lon, 17.15 Szlovák falvak 
enciklopéidája, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
A diagnózis, 21.30 Építjük 
Szlovákiát, 22.25 FIFA ér-
tékelés 

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)

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.), 0.25 NCIS: Los An-
geles (amer.)

RTL Klub
5.30 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 Survivor, 
20.05 Barátok közt, 20.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.00 Házon kívül, 0.00 A 
helyszínelők (amer.)

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

M2
12.50 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadludak-
kal, 14.40 Tesz-vesz város, 
15.00 Vipo, a repülő kutya 
kalandjai, 16.55 Loopdidoo, 
17.25 Dr. Plüssi, 19.00 Sam-
my és barátai, 20.15 Ki ez 
a lány? (amer.), 21.05 Baby 
Daddy (amer.), 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Velvet Divatház 
(spanyol)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.00 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.00 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.05 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 
Éjfélkor indul útjára a gyö-
nyör (olasz)

Duna World
11.10 Cid (magyar), 13.20 
Nemzetiségi magazinok, 
14.20 Család-barát, 16.05 
Hazajáró, 17.40 Gasztro-
angyal, 18.40 Hétmérföld, 
19.20 Kerekek és lépések, 
20.00 Beugró, 21.35 Ridi-
kül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.30 A konyhám titka, 
16.45 Egy lépés a mennyor-
szág, 17.45 A párbaj, 18.15 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Maigret felügyelő 
(angol), 22.00 Éjjeliőr (an-
gol), 23.00 Cain kapitány, 
23.55 Maigret felügyelő

Pozsony 2
8.00 Élő panoráma, 8.45 Szia, 
Szlovákia!, 11.50 Törpék 
(szlovák), 15.30 Ukrán ma-
gazin, 17.15 Szlovák falvak 
enciklopédiája, 17.45 Szia, 
Szlovákia!, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 22.25 Talkshow, 
23.35 Korai halál

Markíza tv
9.45 Apukák, 11.50 Cobra 
11 (német), 13.55 A farm, 
14.55 Rendőrségi esetek, 
15.55 Családi történetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Nővérkék, 21.40 
A farm, 22.40 Rendőrségi 
történetek, 23.40 Cobra 11 
(német), 1.45 A farm

JOJ TV
9.50 Az örökség, 10.50 Rend-
őrök akcióban, 12.30 Top-
sztár, 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), 22.30 
Maffiasztorik, 23.05 Az ügy-
nök (amer.), 0.55 Rendőrök 
akcióban

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 Evolúció 
(amer.), 1.45 Hősök szaka-
sza (amer.)

RTL Klub
5.30 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 Survivor, 
20.05 Barátok közt, 20.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.00 Szulejmán (török), 
0.15 CSI: A helyszínelők 
(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, 17.25 Dr. Plüs-
si, 18.40 Kalózka és Kapitány 
kalandjai, 19.30 Maja, a mé-
hecske, 20.15 Violetta (argen-
tin), 21.05 Papás-babás (amer.), 
21.25 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 23.25 Az A38 
Hajó színpadán:, 0.25 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.05 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 15.10 Alpesi őrjárat 
(olasz), 16.10 A hegyi dok-
tor (német), 17.05 Ridikül, 
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok 
útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.35 Parti-
túra, 21.35 A becsület ide-
je (lengyel), 22.30 On the 
spot, 23.30 Tízparancsolat 
(lengyel)

Duna World
11.40 A miniszterelnök 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi műsorok, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.45 Magyar 
gazda, 17.15 Ízőrzők, 17.50 
Gasztroangyal, 18.45 Hét-
mérföld, 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
építs házat, ültess fát!, 
14.30 A konyhám titka, 
15.10 Tesztmagazin, 16.50 
Egy lépés a mennyország, 
17.50 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 A jó, a rossz és a csúf 
(amer.), 23.05 Montalbano 
felügyelő (olasz)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.25 Kerékpá-
rozás, 13.50 A diagnózis, 
14.30 Kerékpárverseny, 
18.30 Esti mese, 20.10 Vad 
Szardínia, 21.05 Találmá-
nyok, 22.50 Művészetek 

Markíza tv
10.55 Családi tör ténetek, 
11.55 Cobra 11 (német), 
14.00 A farm, 15.00 Rend-
őrségi tör ténetek, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni, 21.40 A farm, 22.35 
Rendőrségi tör ténetek, 
23.35 Cobra 11 (német), 
1.50 A farm

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 9.50 Az 
örökség, 10.50 Rendőrök ak-
cióban, 12.00 Híradó, 12.30 
Topsztár, 13.00 Castle (né-
met), 14.50 Tárgyalóterem, 
17.00 Híradó, 17.55 Főzd 
le anyámat, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.25 Sport, 
20.35 Anya vagyok (szlo-
vák), 22.30 Nézeteltérések 
(szlovák), 23.25 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 (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 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
5.30 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, 20.05 Barátok közt, 
20.45 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.00 Doktor Murphy 
(amer.), 1.10 CSI: A hely-
színelők (amer.)

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

M2
12.50 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadludak-
kal, 13.45 Eperke legújabb 
kalandjai, 15.00 Vipo, a 
repülő kutya, 15.50 Gye-
rekversek, 17.25 Dr. Plüssi, 
19.00 Sammy és barátai, 
20.10 Violetta (argentin), 
21.05 KiberMa, 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Velvet Divat-
ház (spanyol)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.45 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.10 Honfoglaló, 14.00 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 14.55 Alpesi őrjárat 
(olasz), 15.55 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Fábry, 21.45 Tóth 
János (magyar), 22.20 Ro-
xanne (amer.), 0.10 Psyché 
(magyar-német) 

Duna World
11.25 Éljen az egyenlőség 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.15 Család-barát, 15.40 
Kék bolygó, 16.05 Opera 
Café, 17.10 Ízőrzők, 17.40 
Gasztroangyal, 18.40 Ka-
lózka és Kapitány kaland-
jai, 19.20 Kerekek és lé-
pések, 20.00 Nem csak a 
20 éveseké a világ, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

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

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.05 Élő 
panoráma, 12.35 Vad Szar-
dínia, 14.35 Művészetek, 
15.30 Roma magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklo-
pédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Doku-
mentumfilm, 23.15 Rend-
őrség, 23.55 Csehszlovák 
f ilmhét

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (német), 13.55 
A farm, 14.55 Rendőrségi 
történetek, 16.00 Családi tör-
ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
22.40 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,  22.00 Heti  hetes, 
23.30 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 (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
MasterChef VIP, 21.00 A 
piramis, 23.00 Aranyélet 
(amer.)

RTL Klub
5.30 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 
Survivor, 20.05 Barátok 
közt, 20.45 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 22.00 Jump Street 
21 (amer.), 1.20 Frászkarika 
(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, 13.20 Digby, a tinisár-
kány, 14.15 Gondos bocsok, 
15.00 Vipo, a repülő kutya, 
16.05 Bori, 17.25 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
12.45 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.15 Honfoglaló, 
14.05 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.05 Alpesi őr-
járat (olasz), 16.10 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Mindenki megvan (amer.), 
22.10 Persona (svéd)

Duna World
11.35 Mondd a neved! (ma-
gyar), 13.50 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 17.10 
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 Tárgyaló-
terem, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 K r imi, 19.30 
Híradó, 20.35 Minden, 
amit szeretek , 23.10 A 
halálos fegyver 3 (amer.), 
2.10 A vadon (amer.)

MŰSORA JÁNLAT
szeptember 22-től  28-ig
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 22-én Móric
szeptember 23-án Tekla
szeptember 24-én Gellért
szeptember 25-én Eufrozina
szeptember 26-án Jusztina
szeptember  27-én Adalbert
szeptember  28-án  Vencel
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Pihe-puha szőlős piskóta

Elkészítése:
A csirkemelleket vágjuk fel csíkokra, és sózzuk be, majd hagy-
juk egy kicsit pihenni. A vöröshagymát pucoljuk meg és kockáz-
zuk fel. A zöldségeket körülbelül azonos méretűre daraboljuk, 
és a fokhagymát is aprítsuk fel. A vöröshagymát pirítsuk meg 
egy kevés olajon, majd dobjuk rá a húst, és fehéredésig süssük. 
Adjuk hozzá a zöldségeket, a fokhagymát, sózzuk és borsozzuk. 
Forgassuk össze, majd hagyjuk párolódni egy fél órát. A végén 
keverjük hozzá a tejszínt, hagyjuk együtt felforrni. Friss petre-
zselyemmel tálaljuk.

Hozzávalók:
4 csirkemellfilé
3 paradicsom
1 cukkini
2 dl tejszín
2 gerezd fokhagyma
1 vöröshagyma
1 csokor petrezselyem
olaj
só, bors

Zöldséges csirkeragu

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

Nem akartuk elengedni két kezét,
csak figyeltük nyugodt, lassú lélegzetét.
Tudtuk, hogy hamarosan átlépi a kaput,
akkor jöttünk rá,
hogy minden percet ajándékba kapunk.

Fájó szívvel
és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk szeptember 23-án

drága halottunkra,
Rigó Bélára

Nagyszigeten,
halálának tizenkettedik évfordulóján.

Emlékét örökké őrző,
szerető családja és nővére

Ne állj meg sírva nyughelyem előtt!
Emlékezz rám,
és a halál nem vesz rajtam erőt!”

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk 2018. szeptember 20-án, 

halálának 5. évfordulóján
MUDr. Bajnok Istvánra.

Akik tisztelték, szerették,
szenteljenek emlékének

egy néma pillanatot.
Emlékét őrző családja és barátai

Aplico Plus
Komárom

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek, 
 fiskális nyomtatók eladása és szervizelése 

Munka utca 25. * Tel.: 7704 310 * www. aplicoplus. sk

Ógyallán: az ímelyi Buček Tomáš és az ógyallai Ponišťová 
Ivanka
Nemesócsa – Lögörpusztán: Vajlik Tibor és Béres Katalin 
mérnök.

Komáromban született: a marcelházai Poláková Jázmin, a 
komáromi Antal Emily, Illés Gál, Bodoki Léna és Ko-
vács Lola, az ebedi Smida Tamás, a besenyői Bartalo-
vá Klaudia, a keszegfalvai Hoffer Zara, az érsekújvári 
Decsi Norbert, a gútai Virág Jázmin, Bartalos Koloman 
Tibor és Oláh Áron, a naszvadi Mátyus Médi, valamint az 
ógyallai KováČová Tifany.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a ko-
máromi Nagy Cecília (80 éves), Karešová Adrien  (92 éves), 
Volesko Peter (50 éves), Kršteníková Estera (88 éves), Len-
gyel Magdaléna (73 éves), Nováková Helena (81 éves) és 
Szenkóová Alžbeta (78 éves), a gútai Barnabás Miklós (73 
éves), Forró Irén (80 éves), Nagy Rozália (81 éves) és Tóth 
Imre (76 éves) , a nemesócsai Both Sándor (92 éves), vala-
mint a dunamocsi Kukola Ernő (65 éves).

Emléküket megőrizzük!

Hozzávalók:
25 dkg liszt
20 dkg cukor
4 db tojás
1 dl meleg víz
1 dl olaj
1 fürt szőlő
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag sütőpor
1 csipetnyi só

* Vennék Komárom zöldöve-
zetében családi házat, kis kerttel. 
Tel.: 0908 768 128
* Tökmag eladó nagyobb mennyi-
ségben, 2 euró/l. Tel.: 0917 493 352.
* Eladó Gúta-Nagyszigeten 
régebbi családi ház, nagy 
kerttel. Tel.: 035/777 3084.

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

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

Elkészítése:

Mossuk meg alaposan a sző-
lőszemeket, és egy kicsit cse-
pegtessük le. Válasszuk szét a 
tojásokat, és a sárgáját habo-
sítsuk a cukorral. Adjuk hozzá 
a vaníliás cukrot, a meleg vizet 
és az olajat is. Keverjük össze a 
sütőport a liszttel, fokozatosan 
adagoljuk a tojássárgás masz-
szához, majd dolgozzuk cso-
mómentesre. A tojásfehérjét 
csipetnyi sóval verjük kemény 
habbá és fakanállal óvatosan 
forgassuk a tésztához. Vigyáz-

zunk, nehogy összetörjük!
Borítssuk bele a masszát egy 
kerek, vajjal kikent, liszttel 
megszórt tortaformába (vagy 
egy tepsibe), és nyomkodjuk 
bele a szőlőszemeket. Tegyük 
be a sütőbe, és 160 fokon süs-
sük meg 30 perc alatt. Tűpró-
bával bizonyosodjunk meg 
arról, hogy átsült-e. Szúrjunk 
egy hústűt, vagy kést a piskó-
tába. Ha nem ragad rá massza, 
biztosan elkészült. Tálaláskor 
szórjuk meg porcukorral!

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

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Lapunk múlt heti számában már 
beszámoltunk a Bike Maraton 
sikeréről. Felvételeinken most a 
rajt pillanatát, az érmeket és a 
díjkiosztást örökítettük meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívünkben mély fájdalommal mondunk köszönetet 
minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek,

volt munkatársaknak, akik szeptember 11-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe

a szeretett férjet, édesapát, nagyapát,
Kürti Lajos

nagyszigeti lakost,
aki életének 78. évében  

váratlanul távozott  
szerettei köréből.

Köszönjük a sok-sok virágot és a részvét őszinte  
szavait, melyekkel enyhíteni igyekeztek  

mély gyászunkat.
A gyászoló család

Pedikúra
Pedikűr
Tel.:
0908 761 373.

Megrendelhetők pulykák
élve 2,75 euró/kg

bontva + 2 euró/db
Tel.: 0905 270 597

0950 760 760
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KAJAK – KENU

FEKETE LŐPOROS
SPORTLÖVÉSZET

LABDARÚGÁS
II. liga * 9. forduló * Megbotlott komáromi KFC, de ez a legjobb lovaknál is előfordul...

KFC Komárom – Lokomotíva Kassa 0:2 (0:0) 

IV. liga * 7. forduló
Zsitvakörtvélyes – Gúta 0:1 
(0:0) A hazaiak enyhe pálya-
fölényben játszottak az első 
játékrészben, bár a gútaiak 
egyenrangú ellenfélnek bi-
zonyultak, védelmük reme-
kelt és három gólhelyzetet 
is hatástalanítani tudtak. A 
találkozó 65. percében Szi-
geti gondoskodott arról, hogy 
a gútaiak értékes pontokkal 
gazdagodjanak * Negyed 
– Ímely 2:1 (2:0) Meglepe-

tésszerű győzelmet aratott a 
hazai csapat, amely a tabella 
középmezőnyében szerepel. 
A találkozó 39. percében Dlhý 
lőtt bombagólt, majd a 42. 
perben Galbavý csapta be a 
vendégek hálóőrét. A negyedi-
ek egyedüli védelmi hibáját az 
54. percben Oršolík bosszulta 
meg * Szentpéter – Illésháza 
2:2 (2:2) Lebecsülte a hazai 
csapat az ellenfelét és csak 
későn vette észre, hogy 2:0-ás 

vesztésre áll. Ekkor változtat-
tak a taktikán és a 37. percben 
Kürthy szépített, majd a 41. 
percben Krajčír kiegyenlített. 
A második félidőben többet 
támadtak a hazaiak, de meg 
kellett elégedniük a döntet-
lennel * Felsőbodok – Mar-
celháza 2:4 (2:2) Az első gólt 
a 12. percben a hazaiak lőt-
ték, de három perccel később 
Kosťukevič egyenlített. A 22. 
percben viszont Kurucz talált 

a hálóba, amelyre a 34. perc-
ben érkezett a bodokiaktól vá-
lasz. A második játékrészben 
viszont a vendégek uralták a 
pályát és az 53. percben Diká-
cz, a 88. percben Mukalenga 
mutatta meg, hogy csapatuk 
megérdemelten áll a bajnok-
ság élén * A bajnoki táblá-
zatban 1. Marcelháza (18 
pont), 3. Ímely (16 pont), 4. 
Gúta (15 pont), 14. Szentpé-
ter (5 pont).

V. liga * 7. forduló
Ekel – Naszvad 2:0 (1:0) Mindvégig ki-
egyensúlyozott mérkőzés folyt a pályán, 
míg a találkozó 24. percében Hrabovský 
meg nem szerezte a hazaiak első gólját. Ezt 
követően a naszvadiak mindent elkövettek 
az egyenlítés érdekében, de az 50. percben 
egy szögletrúgást követően játékosukról 
pattant a hálóba a labda * Ipolyság – Per-
bete 5:2 (3:1) A 9. percben öngóllal jutott 
előnyhöz a hazai csapat, majd a 35. percben 
ezt Hudáknak sikerült kiegyenlíteni. Sajnos 
az első játékrész végéig még két gólt kap-

tak a perbeteiek, a második félidőben pe-
dig még két alkalommal kötött ki a labda 
a hálójukban. Az újabb becsületgólt a 70. 
percben Rigó lőtte * Udvard – Ógyalla 3:1 
(1:0) Az éllovas pályáján nem sok lehető-
séget kapott a gyallai csapat. A 14. percben 
kapott gól után sem tudták csatáraik áttörni 
az udvardi védelmet. A második játékrész-
ben is a hazaiak domináltak, a becsületgól 
a 80. percben büntetőből született, amelyet 
Gell értékesített * Hetény – Szalka 3:0 
(1:0) A hazaiak számára könnyed, látvá-

nyos mérkőzést nyújtott ez a találkozó. A 
35. percben büntetőből (Nagy értékesítet-
te) szerezték meg a vezetést, majd az 58. 
percben Marikovec, a 79. percben pedig 
Tóth volt eredményes * Léva – Nagykeszi 
3:1 (2:0) Az első félidőben egyértelműen 
a hazai csapatnak kedvezett a szerencse, a 
kesziek gólja a 76. percben büntetőből szü-
letett * A bajnoki táblázatban 3. Ógyalla 
(13 pont), 6. Ekel (12 pont), 8. Hetény (10 
pont), 9. Naszvad (9 pont), 13. Perbete (7 
pont), 14. Nagykeszi (6 pont).

VI. liga * 7. forduló 

Női II. liga * 7. forduló 

WESTERNLOVAGLÁS

Azért azt ne várjuk el a komáromiaktól, hogy a II. ligában 
– ahol minden megtörténhet –, start-cél győzelmet arathat 
és egyenes ágon bejut az I. ligába. Egyelőre ez nem is lenne 
jó dolog, mert a rendkívül szigorú technikai feltételek miatt 

Komáromban a legfelsőbb osztályban nem is játszhatnának 
mérkőzést. S legyünk őszinték, ha nem jön a helyhatósági vá-
lasztás, egyesek még ma is azon „filóznának”, hogy ki nyírja 
majd a pálya füvét.

A kilencedik fordulóban a KFC hazai pá-
lyán fogadta a sereghajtó kassai Lokomo-
tíva együttesét. A találkozó előtt a szakem-
berek már figyelmeztettek arra, hogy nem 
lesz egyszerű dolgunk a balszerencsés 
kezdés után a táblázat utolsó helyen álló 
gárda ellen, hiszen a kiesés réme megsok-
szorozza egy csapat erejét. Ennek ellené-
re mindenki könnyű győzelmet könyvelt 
el. Ezért is érthető egyesek csalódása a 
kétgólos hazai vereséget követően, pedig 
el kell tudni fogadni, hogy a labda göm-

bölyű és amíg ki nem szúrják, pattog is.
Az embert néha a legváratlanabb pilla-
natban érhetik megrendítő pofonok, de 
fel kell tudni állni és okulva az elkövetett 
hibákból visszatérni a helyes útra és foly-
tatni a céltudatos munkát a majdani újabb 
sikerek érdekében. Szombaton nem tragé-
dia történt, csak enyhe figyelmeztetés az 
égiektől, hogy bár a fellegekben nagysze-
rű érzés repdesni, de a leérkezés fájdalmas 
lehet. Kezeljük a helyén a dolgokat és fo-
gadjuk el, hogy mindent összevetve nagy-

szerű helyen tanyázik a csapat és biztosan 
nem lőtték el még az összes puskaporukat. 
Komáromban a találkozó 55. percéig szép 
játékot mutatott a hazai csapat, bár a lel-
kes szurkolók hiányolták a csatárok gólja-
it. Senki sem számított arra, hogy a kassai-
ak viszont lőnek egyet, majd a 76. percben 
duplázni is tudtak. A bajnoki táblázatban 
ismét a szakolcaiak kerültek az élre.
Következik a zsolnai B csapat elleni mér-
kőzés. Nekik is van mit törlesztenünk... 
  –TImi–

Csicsó – Nemesócsa 1:5  Klánik 
– Horváth 2, Ferenczi 2, Hipp * 
Ifjúságfalva – Vágfüzes/Kava 7: 
1 (4:0) Egyértelműen brillírozott 
a pályán az ifjúságfalvai csapat, 
a vendégek támadásra nem is 
gondolhattak, védekezésük pedig 
gyenge volt. A második félidőben 
már 7:0 volt a hazai csapat elő-
nye, mire a 80. percben Jancsó 
becsületgólt rúgott. A további gól-
szerzők: Dobi (10. perc), Izsák 2 
(22. és 30. perc), Tóth 3 (43., 48., 
és 62. perc), Bombicz (75. perc) 
* Csicsó – Nemesócsa 1:5 (1:1) 
A viszonylag kiegyenlített első 
félidő után a második játékrész-
ben összeomlott a vendégcsapat. 
Góllövők: Klányik (40. perc), 
illetve Ferenczi (32. és 67. perc), 
Horváth (74. és 87. perc) és bün-
tetőből Hipp (85. perc) * Szilos 
– Újgyalla 2:1 (1:1) Az újgyal-
laiak 7. percben született öngólja 
után felgyorsultak az események, 
a 38. percben Sýkora egyenlített, 
majd a 81. percben Babiš rúgta 
be a csapata győzelmét jelentő 
gólt * Pat – Csallóközaranyos 

2:5 (0:2) A bajnokság élbolyához 
tartozó vendégek folyamatosan 
igazolták technikai fölényüket. 
A 12. percben Olajos szerezte 
meg számukra a vezetést, majd 
a 43. percben Lelkes növelte azt. 
Lelkes még a 74. és 84. percben 
is lőtt gólt, míg a hazaiak részé-
ről csak Szakál (61. perc) és Ži-
dek (88. perc) volt eredményes 
* Dunamocs – Bajcs 7:1 (4:1) 
Az eredmény tükrözi a két csa-
pat közötti minőségi különbséget. 
Góllövők: Kolompár (3. perc), 
Kovács (25., 44. és 58 perc – mes-
terhármas), Vida (18. és 23. perc), 
Bóna (77. perc), Horák (82. perc) 
* Izsa – Keszegfalva 2:0 (1:0) A 
hazai csapat folyamatos pályafö-
lénnyel rendelkezett, amit Smolka 
22. percben lőtt gólja is igazolt. A 
második játékrészben a vendégek 
is lelkesebbek voltak, de gólt lőni-
ük nem sikerült. Ezzel szemben a 
79. percben Petrík góljának a ha-
zai szurkolók örülhettek * Örsúj-
falu – Bátorkeszi 2:2 (1:1) Előbb 
a 20. percben Dobai okozott meg-
lepetést a hazai csapat számára, 

Komárom idén is csatlakozik Európa egyik legnagyobb környezetvédelmi kezdeményezésé-
hez, az Európai Mobilitás Hetéhez. Az esemény kapcsán kerékpáros felvonulást szerveznek 
szeptember 18-án a Klapka téren. 

BRINGAMARATON UTÁN MOBILITÁSI HÉT

Újabb világbajnoki ezüstérem Komáromban 
Az idén, fennállásának negyedszázados évfordulóját ünneplő 
ROYAL Sportlövő Klub hírnevét tovább öregbítette klubtár-
sunk augusztus végén és szeptember elején elért eredménye. 
Mgr. Szalai Lajos az ausztriai Kismartonban (Eisenstadt), 
augusztus 19-től augusztus 25-ig megtartott idei elöltöltős 
világbajnokságon négy versenyszámban is kiváló eredményt 
ért el. Kanócos puska álló (Tanegashima) versenyszámban 
a 23. helyet, kanócos puska térdelőben (Tanegashima) a 23., 
míg csappantyús puska (Vetterli) számban az előkelő 8. helyet 
szerezte meg.  Ezzel az eredményével nagyban hozzájárult – 
mint a szlovák válogatott Vetterli csapat (Phorzheim) tagja – a 
csodásan fénylő világbajnoki ezüstéremhez.
De ezután is aktív tevékenység 
folyt az elöltöltős fegyveresek 
között, ugyanis szeptember 
8-9-én került megrendezés-
re Zvolenská Slatinán az idei 
országos döntő. Itt is remekelt 
klubtársunk, aki igazolva a 
világbajnokságon elért ered-
ményeit, kanócos puska 
álló (Tanegashima), vala-
mint kanócos puska térdelő 
(Tanegashima) verseny-
számban megszerezte a 
szlovák bajnok címet, míg 
csappantyús puska (Vet-
terli) számban ezüstérmes 
lett.
Szeptember 15-én került 
sor a jubileumi, XX. Lajos 
Kupa versenyére a ROY-
AL Sportlövő Klub lőterén. 
Mintegy 120 versenyző nevez-
te magát Szlovákiából, Ma-
gyarországról, illetve Írorszá-
gból. A kellemes időben zajló 
verseny alatt 10 versenyszám-
ban 1600 leadott lövés után a 
versenybírók által kiértékelt 
eredmények után került sor az 
eredményhirdetésre. Városunk 
és klubunk hírnevét elért ered-
ményeikkel tovább öregbítet-
ték klubtársaink. Elek Péter 
kovaköves pisztoly (Cominaz-
zo) számban ezüstérmet, csap-
pantyús revolver 50 méteren 
(Donald Malson)bronzérmet, 
csappantyús revolver 25 mé-
teren (Mariette) 6., csappan-
tyús pisztoly (Kuchenreuter) 
számban 5., míg csappantyús 

puskában (Vetterli) a 8. helyet 
szerezte meg. A klubelnök, 
Dubány Imre is megmérettette 
magát ezen a versenyen, még-
pedig csappantyús revolver 25 
méteren (Mariette) számban, 
ahol tizedik lett, illetve csap-
pantyús pisztoly (Kuchenreu-

ter) kategóriában, ahol bronz-
érmet szerzett. Csappantyús 
puska (Vetterli) számban in-
dult még Szalai Lajos is, aki 
ezúttal bronzéremmel büsz-
kélkedhetett. Ugyanebben a 
számban indult Tárnok János 
klubtársunk, aki a hatodik he-
lyen végzett.
A legközelebbi nagyszabású 
viadalon, az Európa-bajnok-
ságon – erre a magyarországi 
Sarlóspusztán kerül sor – re-
mélhetően ugyanilyen büsz-
kén nézhetünk fel klubtár-
sunkra, Szalai Lajosra, illetve 
azokra a klubtársakra, akik 
indulnak ezen a megmérette-
tésen.
 Fuisz Attila

A kerékpáros megmozdulá-
sokból eddig sem volt hiány a 
járási székhelyen, gondoljunk 
csak a Csárda túra és a Piko-
bike Maraton sok embert meg-
mozgató rendezvényeire. Az 
elmúlt évben egy újabb brin-
gás rendezvény lépett az előbb 
említett kettő mellé: akkor az 

Európai Mobilitás Hetéhez 
csatlakozva rendezett kerék-
páros felvonulást a komáromi 
Bujna Zoltán mérnök, városi 
képviselő, mely a tavalyi siker 
után idén ismét megrendezésre 
kerül. A szervezők szeretnék 
felhívni a figyelmet a kerékpá-
ros közlekedés fontosságára, 

miután Komáromban is egyre 
nagyobb problémát okoz az 
utak túlzsúfoltsága. A problé-
ma egyik megoldását a szerve-
zők az alternatív közlekedési 
eszközökben, főleg a kerék-
párhasználatban látják. A fel-
vonulás szeptember 18-án este 
6 órakor indul a Klapka térről.

Carlának méltó  
követője akadt

Már több alkalommal be-
számoltunk arról, hogy a 
westernlovaglás sportágában 
új üstökösként robban be a 
komáromi Scholtzová Car-
la. A múlt hét végén a lévai 
járásbeli Nyírőn (Nyrovce) 
Carla unokahúga, a tízéves 
Buga Bea Lara, aki már a 
második versenyidényben 
küzd, a pontokért, második-
ként érkezett  célba lovával. 
A pályát 18,308 másodperc-
cel teljesítette.
  Karol Scholtz

Komáromi sikerek az olimpiai reménységek versenyén
Račicében rendezték meg az olimpiai reménységek nemzetközi versenyét, amelyen természete-
sen ott voltak a komáromi evezősök is. Egyéni eredmények:
1000 m – K1 16 éves fiúk: Ujvári Marko 9. hely 
* C1 17 éves fiúk: Koczkás Dávid 1. hely * C1 

15 éves fiúk: Léránt Peter Christopher 6.hely * 
15 éves lányok C1: Ikréniová Viktória 8. hely
500 m – K2 – 15 és 16 éves lányok: elődön-
tő ...3. Koczkás Eszter – Pecsuková Katarína * 
C1 16 éves lányok: Ikréniová Viktória ...9.hely 
* 15-17 éves fiúk C4: Léránt Peter Christopher 
– Strýček Eduard – Kizek Peter – Olexík Domi-
nik elődöntő: 3. hely, döntő 2. hely * 15-17 éves 

fiúk K4: Ujvári Marko – Hvojník Martin – Libai 
Zsolt – Németh Richard besorolás: 1. hely, elő-
döntő 1. hely, döntő 6. hely
200 m: 17 éves fiúk C1: Koczkás Dávid elődöntő: 
1. hely, döntő: 1. hely * Léránt Peter Christopher 
elődöntő 3. hely, döntő 3. hely * C2 17 éves fiúk: 
5. hely * 15-17 éves lányok C2: Ikréniová Viktó-
ria – Jankovská Kristína 8. hely * 15-17 éves fiúk: 
Koczkás Dávid – Léránt Peter Christopher – Zilizi 
Richard – Strýček Eduard  2. hely.

majd Andruskó 31. percben lőtt 
egyenlítő góljának örülhettek az 
örsújfalusiak, akik a második 
játékrészt a 81. percben Molnár 
góljával akarták zárni, ám a 86. 
percben Molnár még egyenlíteni 
tudott * Dunaradvány/Marcel-
háza B – Búcs 2:1 (0:1) Nem kis 
meglepetésre az első félidőben, a 
találkozó 14. percében Kovács ta-
lált a radványi hálóba. A második 
játékrészben, a találkozó 64. perc-
ében Vörös egyenlített, majd a 82. 
percben Varga gólja biztosította a 

hazaiak győzelmét * A bajnoki 
táblázat: 1: Dunaradvány (18 
pont), 2. Csallóközaranyos (16 
pont), 3. Izsa (15 pont), 4. Szi-
los (15 pont), 5. Nemesócsa (13 
pont), 6. Újgyalla (13 pont), 7. 
Dunamocs (11 pont), 8. Bátor-
keszi (11 pont), 9. Ifjúságfalva 
(9 pont), 10. Búcs (9 pont), 11. 
Végfüzes/Kava (7 pont), 12. 
Bajcs (6 pont), 13. Keszegalva 
(6 pont), 14. Pat (5 pont), 15. 
Örsújfalu (2 pont), 16. Csicsó 
(2 pont).

Komáromi KFC – FC Cseke 1:0 (1:0) A Boros Dominika – 
Beke Réka, Nagy Laura, Balázs Aranka, Csicsó Andrea – Kurcz 
Anna, Tóközi Tímea, Németh Vivien, Czibor Kinga – Győri Bi-
anka, Pauer Tünde (Cserék: Polák Éva, Pajor Karmen, Mezei 
Virág, Mészáros Adriana, Szabó Rebeka, Angyal Enikő) felállí-
tású csapat nem illetődött meg tapasztaltabb ellenfelétől és már 
a 8. percben egy jogosan megítélt büntetőből vezetést szerzett 
(góllövő Plautner Tünde). Helyzeteik folyamatosan voltak, a 
csapat az első félidőben két ziccert hagyott ki, a másodikban Pa-
uer Tünde egyszer a kapusba fejelte a labdát, aztán Győri Bianka 
lőtte a kapusba, a kipattanót pedig Tünde az üres kapu mellé. 
Ezzel a győzelemmel tartják a 4. helyet, de pontszámban felzár-
kóztak Cseke mellé.


