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Az egyetem diákjai és alkalmazottai mellett több szlovákiai magyar közéleti személyiség, 
intézményvezető, a szlovák és a magyar kormány képviselői, illetve számos szlovákiai és 
magyarországi felsőfokú intézmény vezetője is megjelent az új oktatási év megnyitóján. 
Juhász György, a SJE rektora ünnepi beszédében kiemelte, az egyetem 15 évvel ezelőtti 
megszületése azért tartható mérföldkőnek, mert a szlovákiai magyarság soraiban az in-
tézménynek köszönhetően ma sokkal több a felsőfokú végzettségű, mint másfél évtizeddel 
ezelőtt. Az egyetem 2004-ben kezdte működését, mint az egyetlen önálló jogalanyisággal 
rendelkező, a nemzeti kisebbség nyelvén oktató felsőoktatási közintézmény Szlovákiában.

Obonya Sándor felvétele

Az ünnepi évnyitón Kövér 
László, a magyar Országgyűlés 
elnöke hosszan kitért a közép-
európai népek viszonyainak 
boncolgatására, fontosnak tart-
va a regionális megbékülést, 
valamint az együttműködést. 
A jelen levő hallgatókhoz for-
dulva úgy fogalmazott, egy 
emelkedőben lévő Közép-Eu-
rópa részei lehetnek, egyszerre 
a magyar nemzet tudatos és 
hűséges tagjaiként, valamint 
Szlovákia lojális és értékte-
remtő polgáraiként.
Felszólalt még Bukovszky 
László kisebbségi kormány-
biztos, Rudolf Kropil, a Szlo-
vák Rektori Konferencia elnö-
ke, Keszegh Béla, Komárom 

A szlovákiai elitképzés 
egyik fellegvára lett

Hárman indulnak a voksokért
Szeptember 21-én tartják meg Nemesócsán 
az időközi polgármester-választást. Mint 
ismeretes, a korábbi polgármester április 
10-i hatállyal, egészségi okokból lemondott 
funkciójáról és a nagyközség irányítását az 
alpolgármester, Válek Ivan vette át. A ne-
mesócsaiak most három jelölt közül választ-

hatnak: Magyarics Gustáv 46 éves vállalko-
zó (független jelölt), Szalay Zoltán, 57 éves 
agronómus (független jelölt), illetve Válek 
Ivan, 41 éves (független jelölt). Lapunk múlt 
heti számában a névhasonlóság miatt hely-
telenül közöltük a névsort, amiért az érin-
tettektől elnézést kérünk.

A hét végén polgármestert választanak Nemesócsán

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

Lapunk  
tartalmából:

● Gimisek Angliában
● Eladja Komárom a po-

liklinika épületét? 
 2. oldal

● Egyháztörténeti esemény 
Gútán 3. oldal

● Bielik Kevin ismét „ta-
rolt”  7. oldal

Az MKP nem gyűjt
másnak párttámogatást!
A Magyar Közösség Pártja nevében ezúton szeretnénk 
egyértelműsíteni, hogy a párt részéről pillanatnyilag 
semmilyen aláírásgyűjtési tevékenység nem zajlik. Min-
den olyan információ, nyilatkozat, ami ezt a tényállást 
megkérdőjelezné, hamis állításnak és a párt nevével való 
visszaélésnek minősül. Az MKP Országos Elnökségének 
legutóbbi döntése értelmében a párt választási listájának 
felére kéri a járási szervek részéről a helyi szervezetek 
által javasolt jelöltek névsorának jóváhagyását. Az MKP 
Országos Tanácsa erről szeptember 7-én szavazással dön-
tést hozott, így más forgatókönyv megvalósítására jelen 
pillanatban senkinek nincs mandátuma. A lista további 
helyeit pedig az OT döntése értelmében az MKP felkínál-
ja más politikai pártoknak és mozgalmaknak, országos 
érdekvédelmi szervezeteknek és ismert személyiségek-
nek, amelyek, illetve akik képesek érdemben növelni a 
közös érdekképviselet választási esélyét.

Képzőművészeti
Szalon 2019

Rendkívül összetett az emberi lélek és mindenki családjában 
van olyan személy, aki így, vagy úgy komoly lelki megrázkódás 
után, vagy éppen születése óta lelki beteg. Az ő világukat leg-
inkább azok a – sok esetben kimagasló művészi értékű – fest-
mények, grafikák képesek ábrázolni, amelyeket készítenek. 
Ezek az alkotások sok esetben hozzáértő szakemberek, festő-
művészek kezébe kerülnek, akik évente egy kiállításra elegen-
dő alkotást gyűjtenek össze, s azt kiállításon bemutatják. Ez a 
tárlat szeptember 18-tól a Limes Galériában tekinthető meg.
A tárlatra pszichiátriai kezelés 
alatt állt betegek alkotásaiból 
válogatták Szlovákia elme-
gyógyintézeteinek foglalkoz-
tatói műhelyéből. A művek 
terápiás céllal készültek. Be-
mutatnak arcképeket, nonfi-
guratív alkotásokat csakúgy, 

mint a halállal, az elmúlással 
vagy éppen a Nap születésével 
kapcsolatos festményeket.
A tárlatot a Fogyatékkal Élő 
Emberek Segítésére Létrejött 
Társulás komáromi tagjai és a 
Limes Galéria közös szerve-
zésében hozták létre, immár 
24. alkalommal. Ezúttal a tár-
lat fő témáját a következő kér-
dés adta: Ha lenne egy kíván-
ságod, mit kívánnál?
A kiállítás szeptember 30-ig 
tekinthető meg.

A komáromi képviselő-testület szeptember 12-én megtartott ülésén a képviselők határozatban 
fejezték ki elégedetlenségüket a Vág-híd állapotával és az ott zajló intézkedésekkel kapcsola-
tosan. A határozat több olyan részletre mutat rá, ahol az illetékes szerveknek hatékonyabban 
kéne tenniük a híd rossz állapota ellen. A határozatot a karbantartó Szlovák Útkezelő Vállala-
ton kívül több intézményhez is eljuttatja az önkormányzat.

A szóban forgó határozatban elégedetlenségüket fejezik ki:
* a Vág-folyón átívelő híd rossz műszaki állapo-
ta miatt, aminek karbantartása és javítása évek 
óta el van hanyagolva,
* a 15 tonnás súlykorlátozás, amelyet B25 – 15 t 
táblával jelölnek és ami előírja, hogy 15 tonná-
nál nagyobb össztömegű jármű nem kelhet át a 
hídon (beleértve a hulladékszállító járműveket, 
tűzoltó járműveket, mezőgazdasági gépeket, bu-
szokat …), jelentősen rontja az észak-déli irány-
ban haladó forgalmat,
* a hídszerkezetre nehezedő tehermentesítés ér-
dekében elvégzett munkálatok minősége miatt, 
mivel az út egyenetlenségei lehetetlenné teszik a 
kerékpárosok számára a biztonságos közlekedést 
a hídon,
* a nyilvánosság hiányos tájékoztatása miatt a 

részleges útlezárással és a kerülőút kijelölésével 
kapcsolatban,
* a súlykorlátozást kijelölő közlekedési út jelző-
tábla kihelyezése után sem lett kitéve a részleges 
útlezárást és az elkerülő utat igazoló jelzőtábla 
és ezáltal a közúti biztonság nincs garantálva,
* a híd alátámasztására, valamint annak szük-
séges teherbírási képességének biztosítására 
irányuló munkák előrehaladásának késedelme 
miatt,
* a Vág-híd kezelőjével – Szlovák Útkezelő 
Vállalattal kapcsolatban, mivel nem kielégí-
tően kezelte a Vág-híd építési karbantartását 
és műszaki állapotának ellenőrzését, és ez je-
lentősen befolyásolja a nyitrai régió gazdasági 
fejlődését.

7. Komáromi Mézfesztivál

A reggeltől délutánig tartó 
rendezvény sok érdekességgel 
várta a látogatókat. Többek 
közt megkóstolhatták a helyi 
és környékbeli méhészek mé-
zeit, mézborait és egyéb méh-
termékeit. Eszközgyártókból 
sem volt hiány, így a szakma 
iránt érdeklődőknek is tudtak 

újdonságokat mutatni. Kihir-
dették a fesztivál legfinomabb 
méze és mézbora verseny győz-
teseit, valamint az iskolák di-
ákjai között meghirdetett rajz-
verseny munkái is kiértékelésre 
kerültek. A fesztiválon készí-
tett képriportunkat lapunk jövő 
heti számában közöljük.

polgármestere és Albert Sán-
dor, az SJE első rektora is. Az 
ünnepségen a jubileum alkal-
mából készült emlékérmeket, 
illetve rektori díjakat osztott ki 

az egyetem vezetése. Zárásként 
az elsőéves hallgatók tették le 
az esküt. A jelenlegi tanévben 
1 780 hallgatója van a komáro-
mi egyetemnek.

Gyökerek és értékek
…címmel került megrendezésre szeptember 10-én a Módszertani Pedagógiai Központ és a komáromi Mariánum Egyházi Isko-
laközpont alkotóműhellyel egybekötött kiállításának megnyitója. A résztvevők bevezetőként a Schola Mariana kórus nagyszerű 
előadását hallgatták meg Mgr. Orsovics Yvette, PhD. vezényletével, majd az intézmény igazgatója, PaedDr. Madarász Róbert 
üdvözölte a megjelenteket. Ünnepi köszöntőt mondott Vsdp. Mgr. Kiss Róbert kanonok, nagyszombati püspöki helynök.
Ezt követően PaedDr. Darina Výbohová, 
PhD., a Módszertani Pedagógiai Központ 
szakmai fejlődésért felelős részlegének 
igazgatója, a rendezvény védnöke, ismer-
tette a MOKKA projekt lényegét: az érté-
kek üzenete a jelenkorba, amely egy nem-
zetközi kezdeményezés kapcsán jött létre 
az újszerű oktatási eljárások támogatására 
a hitoktatásban, az etikai és polgári neve-
lésben, valamint az anyanyelvi és idegen 

nyelvek oktatásában. Az új tartalmi részek-
hez kitűnően illeszkednek a szemléltető 
eszközök, amelyek két művelődési terüle-
tet ölelnek fel: az Ember és a társadalom, 
ill. az Ember és az értékek. A kiállítás meg-
tekintése után alkotóműhelyben láthattuk a 
módszertani ötletek gyakorlati bemutatá-
sát az 5-6. évfolyamos tanulói csoportban 
Mgr. Németh Csilla közreműködésével.
A rendezvényt megtisztelte Mgr. Prékop 

Mária, az oktatási 
minisztérium ki-
sebbségi oktatásért 
felelős főosztályve-
zetője, Mgr. Andrea 
Pálková, a Módszer-
tani Pedagógiai Köz-
pont vezérigazga-
tója, Dr. habil. Ing. 
Szőköl István, PhD., 
a pedagógiai tevé-
kenységekért felelős 

igazgatóhelyettes, a komáromi kihelyezett 
Módszertani Pedagógiai Központ vezető-
je, Mgr. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének elnöke, Mgr. 
Bajkai János, Komárom Oktatásügyi, 
Kulturális és Sportügyi Főosztályának 
vezetője, valamint az oktatási intézmé-
nyek képviselői. Rajtuk kívül részt vettek 
Finnország, Németország, Magyarország 
és Bulgária küldöttségei is. A délutáni 
program keretében a vendégeknek alkal-
muk volt megtekinteni a belváros neveze-
tességeit és ellátogattak a komáromi erőd-
rendszerbe. Elmondhatjuk, hogy ennek a 
nemzetközi együttműködésnek, amely az 
ERASMUS projekt keretében valósulha-
tott meg, szakmai hozadéka legfőképpen 
azon nevelési területeken érvényesülhet, 
amelyek eddig még nem kaptak kellő fi-
gyelmet. A kiállítás a tanulók és pedagó-
gusok részére szeptember 10-től 27-ig 
megtekinthető munkanapokon.

Másfél évtizedes múltja alatt 8 194 egyetemi
hallgató kapott diplomát a Selye János Egyetemen

A Szlovákiai Méhészek Szövetségének komáromi alapszerve-
zete szombaton immáron hetedik alkalommal rendezte meg 
a KOMÁROMI MÉZFESZTIVÁLT. Helyszínül idén is a 
sportcsarnokot választották.

Szeptember 12-én nyitot-
ták meg a Duna Menti 
Múzeum Zichy-palota 
dísztermében a Szlová-
kiai Fotószövetség 44. 
tagsági kiállítását. A Ho-
lop Ferenc vezette Helios 
Fotóklub a tárlat meg-
szervezését sokoldalú és 
aktív tevékenységével 
érdemelte ki. A tárlatot 
Kopják Angelika, illet-
ve házigazdaként Holop 
Ferenc nyitotta meg. A 
megnyitón a komáromi 
Művészeti Alapiskola 
diákjai szolgáltatták a 
kultúrműsort. Az érdek-
lődők október 15-ig te-
kintehetik meg a rendkí-
vül érdekes képanyaggal 
rendelkező kiállítást.

Mi lesz veled komáromi Vág-híd?

Felelőtlen galambvadász a Jazzy Garden lakói között?
Belőttek az óvoda ablakán

Hétfőn, a kora délelőtti órákban a Lodná 1-es óvoda takarítónője tompa puffanást hallott.  
Amikor végigjárta az épületet, legnagyobb megdöbbenésére a tornaterem ablakán repedést 
észlelet. Mivel a duplaüvegű ablak között lövedék is volt, azonnal hívták a rendőrséget. A 
golyó útvonalából kiderült, hogy a lövést minden valószínűség szerint a Jazzy Garden lakó-
telep szemközti épületének emeleti lakásából adták le. A lakás L. úr nevén van, ám ott lakik 
a fia is, aki szenvedélyesen lövöldözget a környéken turbékoló galambokra. A óvoda dolgozói 
többször tettek már ellene feljelentést, mert az illető előszeretettel meztelenkedik az erélyen. 
Lapzártáig az ügyről nem adott ki közleményt a rendőrség.

Művészfotósok
országos tárlata
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A Selyés gimisek újra felfedező úton Angliában
A Selye János Gimnázium diákjainak Anglia még mindig 
vonzó uticélpont, hisz így módjukban áll meglátogatni és 
megtapasztalni a több éve tanult nyelv híres országát. A még 
tavaly meghirdetett tanulmányi körutazás lehetőségét sok 
diák kitörő örömmel fogadta, s augusztus végén nagy vára-
kozással indult el 41 négyéves gimnazista három tanárukkal, 
nevezetesen Farkas Enikő, Tóth Éva és Szüllő Lívia tanár-
nőkkel, és Kallós Gyopár idegenvezetővel, akivel már tíz éve 
működik együtt a gimnázium.
Utazásunk augusztus 29-én 
csütörtök hajnalban kezdődött, 
ám a hosszú út alatt sem unat-
koztunk. Idegenvezetőnk érde-
kesebbnél érdekesebb történe-
teket mesélt és filmeket vetített 
Anglia történelméről, kultúrá-
járól és hírességeiről. Mesélt a 
Csalagútról, amin másnap át is 
keltünk, hogy meglátogassuk 
a szigetországban első állomá-
sunk helyszínét, a walmeri kas-
télyt, melyet még VIII. Henrik 
építtetett. Csodálatos kertjével 
és a tengerre néző látképével 
mindenkit lenyűgözött. Hosz-
szabb időt is eltöltöttünk volna 
ott, de folytatnunk kellett utun-
kat, hogy estére Londonba, a 
várva-várt világvárosba érjünk. 
Idén rendhagyó módon három 
napot töltöttünk az Egyesült-
Királyság fővárosában, hiszen 
a legfontosabb látnivalók sora 
végtelen, s mi minél többet 
szerettünk volna megnézni. 
Sorrendet állítottunk, s mi a 
történelmi fontosságú helyszí-
nek felé vettük az irányt. Első 
nap William Shakespeare korá-
ba kalauzolt el minket a Globe 
színház tárlatvezetője, majd 
a Millenium hídon átkelve, 
felmentünk többszáz lépcsőt 
megmászva, a Szent Pál kated-
rális legfelső tornyába, ahonnét 
London gombamódra szaporo-
dó felhőkarcolói tárultak elénk. 
Történelmi sétánkat a Tower-
ben fejeztük be, ahol még íze-
lítőt is kaptunk Anglia esős 
időjárásából. Másnap reggel a 
British múzeumban tettünk egy 

rövid látogatást, hogy megnéz-
zük a letűnt korok relikviáit és 
kincseit. Majd London egyik 
legnagyobb múlttal rendelke-
ző városrésze a Covent Garden 
felé vettük utunkat, hogy han-
gulatos vásárcsarnokában – s 
egyáltalan a híres negyedben –, 
megebédeljünk, beszerezzünk 
egy-két szuvenírt, s élvezzük 
az utcai zenészek, bűvészek, 
stb. rögtönzött előadásait. Ezt 
követően utunk csúcspontja 
következett, hiszen iskolánk 
történetében diákjaink először 
látogathattak el London szín-
háznegyedébe a West Endbe, 
ahol Andrew Lloyd Webber 
híres musicaljét a Rocksulit 
nézhették meg a Gillian Lyn-
ne színházban. A hangulat és 
az előadás fergeteges volt, s 
nekünk tanároknak felemelő 
érzés, hogy diákjaink prob-
léma nélkül élvezhettek egy 
előadást autentikus környezet-
ben. Az utolsó nap az időjárás 
kegyes volt hozzánk, s léleg-
zetelállító londoni panorámá-
ban volt részünk a London 
Eye óriáskerék 135 méteres 
magasságából. A fárasztó na-
pokat követte a megérdemelt 
szabadprogram London be-
vásárló negyedében, valamint 
búcsúzás Londontól. De a hét-
nek még korántsem volt vége, 
másnap Dover felé indultunk, 
de mielőtt még átkeltünk vol-
na a Csalagúton meglátogattuk 
a festői a Hét Nővér Nemzeti 
Park 77 méter magas mész-
kőszirtjeit, valamint Hastings 

városát, s egyben búcsút intet-
tünk Anglia partjainak azzal a 
hittel, hogy ide még visszatér-
nünk. Rövid alvás a francia-
országi Lille-ben, majd buszra 
szállás, s irány utolsó úticélunk 
felé, ami ebben az esetben 
Amszterdam volt. Az esős idő 
ellenére bejártuk híres múzeu-
mi negyedét, hangulatos utcáit, 
valamint a Nemo tudomány és 

technológia centrumot, amely 
interaktív kiállításokkal, de-
monstrációkkal és előadások-
kal – természetesen angolul is 
–, hozza közelebb a tudomány 
és technológia világát. Nem 
maradhatott ki Amszterdam 
méltán híres csatornáinak fel-
fedezése sem, egy hajókirán-
dulás formájában. Feltöltődve, 
de ugyanakkor elfáradva, nem 

maradt más hátra, mint hazain-
dulni. 
Mindannyiunk számára felejt-
hetetlen hét és tartalmas ki-
rándulás volt, s remélhetőleg a 
hagyomány folytatódik, hiszen 
immár nyolcadik alkalommal 
voltak diákjaink a szigetország-
ban. Ezt mindenkinek látni kell!

Tóth Éva,
angoltanár

A szaktárcáétól jobb megoldást javasoltunk
a Baross Gábor Tervben

Az Európai Unió intézményei felmérték a tagálla-
mok lakosságának pénzügyi ismereteit. E téren a 
legrátermettebb lakossága Dániának van. A dánok 
átlagosan a feladatok 72 százalékát teljesítették. A 
28 tagállamból álló lista legalján Románia szerepel, 
22 százalékos átlagos teljesítménnyel, míg Szlo-
vákia a középmezőnyben, a 14. helyen végzett, 48 
százalékos értékkel. Van mit tehát behozni.
A SzK pénzügyminisztériuma az adatokra úgy re-
agált, hogy mindenképpen javítani szeretné a fiata-
lok pénzügyi ismereteit. Első körben 15 pozsonyi 
alapiskola diákjai pénzügyi tudását bővítenék 1-1 
foglalkozás alkalmával, amelyen játékos formában 
vésnék a nebulók tudatába a pénzügyi alapokat. 
Később sorra kerülnének a vidéki alapiskolák. A 
szaktárca lelkesedését támogatná a központi adó-
igazgatóság is, amely vetélkedők megszervezésével 
nyújtaná át az alapiskolák diákjainak az adóügyek 
alapjait. Vajon miért kell adóznunk és aki nem adó-
zik, mekkora társadalmi kárt okoz mindannyiunk-
nak. Mindjárt a legelején felmerül a kérdés: fog ez 
menni magyarul is, a magyar tanítási nyelvű isko-
lákban? És a többi nemzetiségi iskolában?
Mindez édeskevés, felettébb vérszegény. Amikor 
2014-ben bemutattuk régióink, szülőföldünk, Dél-
Szlovákia gazdaságfejlesztési és regionális fej-
lesztési tervét, a Baross Gábor Tervet, annak egyik 
fejezetében a fenti probléma megoldására rendszer-
szerű megoldást javasoltunk. Az alapiskolák felső 
két évfolyamában, a gazdasági irányzattól eltérő 

irányzatú középiskolákban és a gimnáziumokban 
heti 1-1 óra erejéig az alap tantervbe javasoltuk 
beiktatni a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási 
alapismeretek című tantárgyat. Mivel úgy gondol-
tuk, hogy a 21. század követelményeivel, az élet 
objektív elvárásaival szemben e területen vannak 
a végzős diákok legkevésbé felkészítve mind az 
alapiskolákban, mind a középiskolákban. Halkan 
hozzáteszem: gyakran még a gazdaságitól elté-
rő irányzatú főiskolákon, egyetemeken is. Fontos 
elvárásunk az, hogy e tantárgyat szakpedagógus, 
vagy képesített közgazdász oktassa, ne a polgári 
neveléstan keretében oktassák más tanárok, éven-
te 1-1 óra erejéig. Tudom, máris megszólalnak az 
iskolaigazgatók: na de melyik óra kárára iktassák a 
heti órarendbe, mivel több órával nem terhelhetik a 
diákokat. Viszont, vegyék figyelembe, hogy a mai 
életvitel szempontjából kulcsfontosságú ismeretek-
től vonják meg a diákokat, ha nem tesznek alapvető 
változást. Mivel a közgazdaság, a pénzügyek szá-
mokról szólnak, alkalmazott matematika mindkettő 
szőröstül-bőröstül, az általunk javasolt új tantárgy 
akár a matematika rovására mehetne, heti egy óra-
számban. Mivel a matematika nem kötelező érett-
ségi tantárgy (sajnos!), talán megoldható lenne.
Amikor a Baross Gábor Tervet kistérségenként mu-
tattuk be Pozsonytól Királyhelmecig a szakmának, 
a vállalkozóknak, a polgármestereknek, a követke-
ző példával szoktam a fenti okfejtést megindokolni: 
meggyőződésem, hogy ma, a 21. században a pénz-

ügyi és gazdasági 
alapok elsajátítása 
fontosabb, mint 
biológia órán az 
ízelt lábúak (bo-
garak) belső elvá-
lasztási rendsze-
rének elsajátítása. 
Elnézést kérek 
emiatt a biológia-
tanároktól, nem szeretném a kenyerüket elvenni. 
De a legtöbb olvasó velem ebben nyilván egyetért, 
hiszen a végzős diákok nincsenek felkészítve a piac 
könyörtelen kihívásaira, a pénzügyi szolgáltatók 
kisrófolják belőlük utolsó pénzüket. Mert nem tud-
ják mi a kamat, nem tudják milyen felelősséget vál-
lalnak egy-egy ilyen tranzakciónál, egy-egy szerző-
dés megkötésénél. Tisztelet a kivételnek.
Amennyiben ez nem fér bele az országos alap tan-
tervbe, akkor gondolkodjanak el javaslatunkon az 
SzMPSz illetékesei és a magyar tanítási nyelvű is-
kolák igazgatói, hiszen a tét a magyar fiatalok, ké-
sőbb teljes magyar generációk pénzügyi, gazdasági 
ismeretei, kultúrája. Hogy jobban eligazodhassanak 
a mai bonyolult világ és a jövőben még bonyolul-
tabb világ szövevényes szabályzatában, a termékek 
és a bennünk rejlő kockázatok, valamint lehetősé-
gek útvesztőiben.

Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Ha gond van,
add el!

Nagy valószínűség szerint a 
komáromi volt poliklinikai 
épülete ugyanúgy az eladás 
sorsára jut, mint az Arany-
hordó. Miután 2012-ben a 
képviselők mindegyike nagy 
felbuzdulással támogatta, 
hogy Nyitra Megye tulajdo-
nából a városhoz kerüljön a 
a patinás épület, rövidesen 
az is kiderült, hogy az akkori 
városvezetésnek, sem a későb-
bieknek nincs elképzelésük 
arról, mit kezdjen a város az 
ingatlannal. 
Érdekes fordulatnak számított ez 
a döntés, mindazok után, hogy 
korábban. Elhangzottak olyan 
ötletek, hogy újra gyógyászati 
központ legyen, vagy luxusho-
tel illetve városi fürdő, viszont 
nagyon gyorsan nyilvánvaló lett 
mindenki számára, hogy a város-
nak egy ilyen projekthez nincs 
elég milliója.
Stubendek László polgármester-
ré választása után, ugyan Knirs 
Imre alpolgármester felvállalta 
az épület megmentését, sikerült 
is magyarországi támogatást 
szerezni az épület felújításához. 
Elképzelésük szerint az épület 
Komárom városának tulajdoná-
ban maradt volna.
Voltak próbálkozások az épület 
eladására is, ám a kétszeri meg-
hirdetésre is sikertelennek bizo-
nyult, hiszen senki sem akadt, 
aki az akkori 797 ezer később 
pedig valamivel több, mint 500 
ezer eurós kikiáltási árat hajlan-
dó lett volna megfizetni. Az ér-
deklődők visszakoztak, amikor 
kiderült, hogy a külsejét eredeti 
állapotába kell visszaállítani, 
ami jelentős plusz költséget je-
lent. 
A jelenlegi városvezetés úgy 
döntött, hogy tovább nem cél-
szerű kivárni, hogy az épület a 
szemünk láttára pusztuljon, és 
a legutóbbi önkormányzati ülé-
sen beterjesztették a képvise-
lő-testület elé az épület eladási 
szándékát. Ennek értelmében 
– nyilvános versenytárgyalás ke-
retében – újra kínálják eladásra 
az épületet. Árat nem szabtak, 
ugyanis várják a legmagasabb 
ajánlatot. Az esetleges ajánlatok-
nál figyelembe vennék azt, hogy 
a lehetséges tulajdonos mit sze-
retne „működtetni” az épületben, 
illetve mennyi időn belül tervezi 
megvalósítani terveit.

Recseg
a Híd

Martin Fedor képviselő 
után Nagy József, a koráb-
bi EU-s képviselő is beje-
lentette, hogy kilép a Híd 
frakciójából és ezáltal a 
koalícióból is. Nagy egyút-
tal csatlakozik az Összefo-
gás mozgalomhoz.
Egyre jobban körvonala-
zódik, hogy a Híd-Most 
megmentője lehetett volna 
Nagy József, hiszen a ta-
pasztalatlan politikusok irá-
nyítását átvehetik a Hídból 
menekülők. A mozgalom 
tehát nem szolgálja a felvi-
déki magyarságot, hanem 
az asszimilációt segíti elő. 
Nagy József EP-képviselő-
ként Brüsszelben tevékeny-
kedett és a múlt héten be-
jelentette, hogy végképpen 
elhagyja a pártját és átlép 
az Összefogás Mozgalom-
ba. Sólymos László környe-
zetvédelmi miniszter, aki a 
Híd egyik alapítója volt, a 
közösségi hálón jelentette 
be, hogy lemond valameny-
nyi pártbeli funkciójáról. 
Cséfalvay Katalin, a parla-
ment külügyi bizottságának 
elnöke ezen a héten távozik 
a pártból.

Kényelmesebben utazhatunk a fővárosba
Emeletes vasúti kocsik közlekednek

Pozsony és Komárom között
Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter ezúttal nem vasutas ruhában, hanem civil 
öltözékben próbálta ki a Pozsony–Komárom közötti vonalon hétfőtől közlekedő emeletes vo-
natokat, melyek a reggeli csúcsforgalom idején állnak az utasok rendelkezésére. Az emeletes 
vagonokkal közlekedő vonatokat SIEMENS Eurorunner dízelmozdonyok vontatják és koráb-
ban München környékén közlekedtek.
Mivel a pálya műszaki paraméterei lehetetlenné 
teszik a klasszikus vonatok kapacitásának illet-
ve a járatok sűrűségének növelését, az emeletes 
kocsik bevezetése ideális megoldás lehet ezen a 
különösen frekventált vonalon. Az emeletes vo-
natok bevezetése elsősorban a reggeli órákban 
több száz ülőhellyel járul hozzá a kényelmesebb 
utazáshoz.
Az emeletes vagonok a reggel közlekedő, 4308-
as vonatot fogják bővíteni, mely Dunaszerdahely 
és Pozsony között közlekedik hétköznapokon,
– Bízom benne, hogy a vonatok megfelelően 
fognak működni és nemcsak a kapacitás növek-
szik, hanem az utazók kényelmére is kedvező 
hatással lesznek – mondta Érsek Árpád a reggeli 
próbautat követő sajtótájékoztatón, majd hozzá-

tette: – Az emeletes vonatok üzembe helyezése 
újabb lépés a vonatközlekedés javítása érdeké-
ben, melyet a tárca fokozatosan vezet be a teljes 
választási időszak során.
Elgondolkodtató azonban az a tény, hogy az 
utóbbi 35-36 évben egyetlen új vasúti pálya sem 
épült Szlovákiában, ami komoly problémát je-
lent. Ha nemzetközi viszonylatban versenyké-
pesek akarunk lenni, arra kellőképpen fel kell 
készülnünk. Ugyanis Szlovákia jó fekvésének 
köszönhetően híd lehetne Európa nyugati és ke-
leti fele között, amihez hozzájárulhatna a nívós 
vasúti közlekedés is. Szlovákiában mindössze 
130 kilométernyi vasútvonalat újítottak fel. A 
többi katasztrofális állapotban van és ezek a sza-
kaszok ráfizetésesek.
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„A tartalmat vizsgáld, ne az üveget!”

Holokauszt Emléknap a Selye János Gimnáziumban
Szlovákia szeptember 9-ét határozta meg a Holokauszt és a 
Rasszista Erőszak Áldozatainak Napjaként. 2003-tól minden 
év szeptember 9. a Holokauszt Emléknapja az alap- és középis-
kolákban. Közös kötelességünk az áldozatokra való emlékezés, 
valamint az ellene kiállók előtti tisztelgés. 2003 áprilisától ezen 
a napon a Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre 
kezdeményezésére iskolánk a Komáromi Zsidó Hitközséggel 
együtt Holokauszt-emléknapot tart.
Sok évvel ezelőtt kezdtem el 
foglalkozni a holokauszt ku-
tatásának a módszertani tanul-
mányozásával, igyekeztem a 
tudásomat hazai és külföldi 
továbbképzéseken egyaránt bő-
víteni.
A holokauszt történetét taní-
tanunk kell, mert soha többet 
nem szabad, hogy megtörténjen 
ehhez hasonló tragédia. Idén is 
szeptember 9-én iskolánk udva-
rán gyűltek össze a 2. évfolyam 
diákja PhDr. Deák Irén tanárnő-
vel, hogy közösen emlékezzünk 

meg az áldozatokról. Először 
a komáromi menházba men-
tünk, ahol már vártak minket, 
az előadók: dr. Novák Tamás és 
a Paszternák házaspár, a Hitkö-
zség elnöke és felesége. Pasz-
ternák Antal előadásában bemu-
tatta a komáromi zsidó menház 
rövid történetét, elmesélte, mi 
maradt az elhurcolt komáromi 
zsidó közösségből, zsinagógák-
ból. A Komáromi Zsidó Hitkö-
zség közel 215 éve színtere a te-
lepülésen és a régióban élő zsidó 
vallású polgárok közösségi-, hit- 

és kulturális életének. A Holok-
auszt előtt több mint 2000 tagot 
számláló, mára jócskán meg-
fogyatkozott gyülekezet 2001-
ben indította útjára CHALON-
ABLAK programját, melynek 
keretében szélesre tárta kapuit 
a Dél-Szlovákiában és Nyugat-
Magyarországon élő hittest-
véreik előtt. A mikromúzeum 
megtekintése után, átsétáltunk 
a zsinagógába, ahol a gyerekek 
betekintést kaptak a zsidó nép 
történelmébe, megismerték a 
zsidó időszámítást, ünnepeiket, 
majd az előadó válaszolt a di-
ákok kérdéseire. Visszatérve az 
iskolába gimnáziumunk aulájá-
ban egy rövid ismeretterjesztő 
filmet, a Holokauszt szemeit 
néztük meg, majd a film után 
beszélgettünk.
Iskolánkban kiemelt jelentő-
séggel bír a holokauszt történe-
tének tanítása és az áldozatokra 
méltó módon való megemléke-
zés. Nem az a célunk, hogy síró 

gyerekek legyenek az emléknap 
végén, de miközben a diákok a 
holokausztról és más népirtás-
ról tanulnak, rá kell ébredniük, 
hogy ilyen – emberek által el-
követett bűntettek – újra előfor-
dulhatnak, ahogy ez megtörtént 
a zsidókkal, megtörténhet má-
sokkal is. Véleményem szerint 
a máskor hallgatag és passzív 
tanulók is ilyenkor megnyílnak 
és véleményt nyilvánítanak. 
A holokausztról beszélni kell, 
mert a mostani embereknek is 
meg kell tudniuk, hogy hová 
visz el a gyűlölet a különböző 
féle emberek iránt. A fiatalok 
egyre kevesebbet tudnak a zsi-
dókról és a holokausztról, ezért 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
a történelemórákon több infor-
máció átadására, mert akkor 
talán nem lenne olyan népszerű 
az antiszemitizmus a fiatalok 
között…

PaedDr. Králik Zsuzsanna 
főszervező

Az MKP gútal alapszervezetének nyílt levele az MKP vezetéséhez
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Elnökség!

Az MKP Gútai Helyi Szervezete el-
nökségének javaslata a kialakult ku-
sza politikai helyzet rendezésére, hogy 
az MKP tartsa meg domináns szere-
pét, arculatát, értékrendjét, ne hagyja 
elveszni kialakított struktúráit, bázi-
sát súlytalan pillanatmozgalmakért. 
Az összefogás jegyében próbálja ma-
gába integrálni a magyar képviseletet, 
és a parlamenti választásokon önálló-
an induljon. 
Véleményünk szerint, amennyiben 

nem lesz önálló MKP-s lista a 2020-as 
parlamenti választásokon, az a helyi 
szervezetek megszűnését, megyei, ön-
kormányzati választásokon való si-
kertelenségét vetíti elő.
Feladatunk, hogy megőrizzük az 
MKP meghatározó szerepét a tele-
püléseken, a helyi és megyei önkor-
mányzatokban, Szlovákia magyar-
lakta vidékein. Továbbá a tapasztalt 
személyek munkájának elismerése 
mellett javasoljuk, hogy a parlamenti 

választási lista első 10-20 helyén új ar-
cok jelenjenek meg. 
Kérjük az országos elnökséget az Or-
szágos Tanács mihamarabbi összehí-
vására, hogy a kompetens szerv hoz-
hassa meg a párt jövőjét meghatározó 
döntéseket.
Gútán,
 2019. szeptember 4-én

Viola Miklós
az MKP Gútai Helyi Szervezetének 

elnöke

Halálos ütközés
Komárom gadóci városrésze után, a Keszegfalva felé vezető 
úton, szombaton a délelőtti órákban halálos kimenetelű bal-
eset történt. Egy WV Passsat típusú személygépkocsi 61 éves 
vezetője ismeretlen 
okból áttért az ellen-
tétes haladási irányú 
sávba és beleütkö-
zött egy út szélén 
álló Škoda Fabiába, 
majd lesodródott az 
útról. Az autó uta-
sai korábban az út 
menti fáról szedtek 
diót, s akkor történt 
az ütközés, amikor 
beültek a kocsiba. A 
nyugdíjas házaspár autója felborult a baleset következté-
ben, a jármű vezetője (75 éves) a helyszínen életét vesztette, 
feleségét (71 éves) pedig súlyos, életveszélyes sérülésekkel 
mentőhelikopter szállította a nyitrai egyetemi kórházba, őt 
lapzártakor még mesterséges kómában tartották. A balese-
tet okozó férfi könnyebb zúzódásokkal megúszta az ütkö-
zést. Az érintett útszakaszt órákra lezárták, kerülni Csalló-
közaranyos irányába lehetett.

A gyülekezeti ház imaterme

Évszázadokon át – túlnyomó több-
ségben – két vallás volt Gútán. A 
valamikor Magyarország egyik 
legnagyobb mezőgazdasági tele-
pülésének számító községben a 
lakosok mintegy 90 százaléka val-
lotta magát római katolikus val-
lásúnak, 7 százalékuk zsidónak 

és a maradék református keresz-
tyénnek. Ők is inkább olyanok 
voltak, akik Kamocsáról, vagy 
a környező, református vallású 
közösségekből házasodtak be. 
Komolyabb változás csak a má-
sodik világháború után került sor, 
amikor a Magyarországról átte-

lepített szlovákok révén a város 
hitéletében szerephez jutottak az 
ágostai evangélikus egyház kö-
vetői is. Egy régebbi üzlet és ma-
gánház átépítésével kialakították 
imaházukat, amelyben egy ritka-
ságnak számító, amerikai típusú 
harmónium is került. A legutób-

bi népszámlálás során viszont a 
gútaiak közül 290-en vallották 
magukat reformátusnak, akik 
többnyire csoportosan utaztak 
Kamocsára, vagy Negyedre az 
istentiszteletekre. Nekik sem ima-
házuk, sem pedig lelkészük nem 
volt a városban.

Vasárnap ünnepélyes keretek 
között iktatják be Gúta első re-
formátus lelkészét a tisztségé-
be. Simon Ilona már évek óta 
lelkészként szolgált a kisváros-
ban és sikerült összekovácsol-
nia a kis gyülekezetet. 
– Hogyan kerültem Gútára? 
Bizony hosszú út vezetett 
idáig. Vallásos családban ne-
velkedtem a Kelet-szlovákiai 
Szádudvarnokon, majd har-
madikos elemista koromban 
Csécsre költöztünk. Az alap-

iskolát és a gimnáziumi tanul-
mányaimat Szepsiben végez-
tem. Ekkor már tudtam, hogy 
hivatásként az Úr Isten szolgá-
latába állok, így tanulmányai-
mat a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémián folytat-
tam – válaszol kérdésünkre. 
Nevetve meséli, hogy egy vé-
letlen folytán találkozott test-
vére ismerősével, aki azután 
egyre többször megjelent ná-
luk, s a szerelemből házasság 
lett. – Férjem, Simon Ferenc, 

akkor Gútán dolgozott a kábel-
köteg-gyárban, mert környé-
künkön nem volt munkalehe-
tőség. 
A főiskola elvégzése után Bóda-
vendégibe és Tornaújfaluba ke-
rült lelkésznek. Közben helyet-
tesítő lelkészként szolgált még 
Szádelőben, és Ájban is.
Idővel azután úgy határoztunk, 
hogy egyre gyarapodóbb csa-
ládunkkal „leköltözünk” a dél-
nyugatra. Lényegében 2004. 
április 30-tól élünk Gútán. 
Előbb albérletben laktunk, majd 
vásároltunk egy régebbi családi 
házat, azt felújítottuk és három 
gyermekünkkel – Sára, Márton, 
Rozália – azóta itt lakunk.
A Komáromi Református Egy-
házmegye akkori esperesével, 
Nagy Lajos bácsival megegyez-
tünk, hogy megbízott lelkész-
ként próbáljak meg életképes 
gyülekezetet formálni a gútai 
református vallású testvérekből. 
Az első istentiszteletet a városi 
Szabadidőközpontban tartottam 
2004. május 2-án. És mit hoz a 
gondviselés, hazafelé tartottam, 
amikor Bálint Štefannal, az ak-

kori evangélikus lelkésszel ta-
lálkoztam, aki felajánlotta, hogy 
vasárnap az istentiszteleteket az 
ő imatermükben is megtarthat-
juk. Ezen a méltó helyen több, 
mint 10 évig hallgatták a gyüle-
kezet tagjai Isten igéjének, üze-
netének hirdetését. Eleinte csak 
néhány ember jött az istentiszte-
letekre, azután egyre bátrabban 
és többen jöttek a testvérek. Rö-
videsen a gyülekezet presbitéri-
umát is megalakítottuk. A gyü-
lekezet első gondnoka Papáček 
Ildikó doktornő lett – foglalja 
össze az események kezdetét a 
lelkésznő.
A gyülekezet életében hatal-
mas változást hozott, amikor 
2014-ben saját ingatlant vásá-
roltak a város közepén. Lelkes 
támogatók adománya, no meg a 
kölcsön segített abban, hogy a 
gyülekezet megvásároljon egy 
családi házat, amelyet egyhá-
zi célokra alakítottak át. Lett 
imatermük, irodájuk, ahol a 
gyülekezet lelki élete zajlik: 
istentisztelet, diákistentisztelet, 
bibliaóra, imaóra, teadélután, 
filmklub, de ezeket a hely-

Simon Ilona lelkész joggal 
büszke gyülekezetének ered-
ményeire

ségeket oktatási célokra is 
használják: vasárnapi iskola, 
kátéóra, keresztelői és jegyes-
oktatás, stb. 
Persze, a lelkész munkája 
nem csak a gyülekezeti ház-
ban elvégzendő szolgálatok-
ra, nem csupán az istentiszte-
letekre korlátozódik. Nekünk 
kell utolsó földi útjára kísérni 
elhunyt testvéreinket, meg-
keresztelni az újszülötteket, 
házasság előtti tanácsadással 
szolgálni, esküvőket tartani – 
mondja el a lelkésznő
A református gyermekek is 
folyamatos hitoktatásban ré-
szesülnek. A város területén 
működő Magán Szakközép-
iskolában és alapiskolákban a 
lelkésznő tartja a református 
hitoktatást, végzi a magvetést 
a gyermekek között. Én úgy 
érzem, hogy egyre jobban 

megerősödik kis közösségünk, 
elfeledve a múltat, egyre job-
ban közeledünk a keresztény-
keresztyén szoros együttműkö-
déshez. Erre bizonyíték, hogy 
többször is tartunk ökumenikus 
istentiszteleteket, amelyen ott 
van a plébániatemplom espe-
rese, az evangélikus lelkész is. 
Úgy érzem, a gútaiak is maguk 
közé fogadtak, sok esetben már 
nem csak a lelkészt, hanem az 
embert, az édesanyát is látják 
bennem – zárta a beszélgetést 
Simon Ilona lelkész.

Szeptember 22-én a Gútai Református Gyülekezet, de a 
város történetében is jelentős egyháztörténelmi eseményre 
kerül sor, amikor felszentelik az egyházközség gyülekezeti 
házát, valamint beiktatják tisztségébe az egyházközség első 
megválasztott lelkipásztorát, Simon Ilonát. Az ünnepi ese-
mény 15 órakor kezdődik.

Gútán jelentős egyháztörténelmi eseményre kerül sor

A református gyülekezetben először avatnak lelkészt
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MŰSORA JÁNLAT
Szeptember 21-től  27-ig

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

TV2
7.05 T V-2 a n i máció, 
11.10 Pogg yász ,  12 .50 
Hét  év Tibe tben (a mer.) , 
15.50 Colu mbo:  Vá l t ság-
d íj  eg y ha lot t é r t  (a mer.) , 
18 .0 0 Tények ,  18.55 Pap -
pa Pia (mag ya r) ,  21.20 
Nyomd ,  Bébi ,  nyomd! 
(a mer.) ,  23.50 A fenevad 
g yom rába n (a mer.) ,  1.50 
Br i l iá ns  el mék (a mer.)

RTL Klub
6.45 Kölyökklub, 12.20 
Kevin, a minden6ó 
(amer.), 13.25 Demóna 
(amer.), 15.25 Házasodna 
a gazda, 16.45 Jóf iúk (ma-
gyar), 18.00 Híradó, 19.00 
Fókusz plusz , 20.00 A mi 
k is falunk (magyar), 21.05 
Találd meg a szerelmed, 
22.20 Rocker a pácban 
(angol), 0.05 Sötét helyek 
(angol) 

RTL II
10.30 Haz ug csajok t á r sa-
sága (amer.),  12.30 A nya 
a pácban (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 Parkoló 
(mag yar)

M2
13.00 Kemy, a felfedező, 
14.15 Ha én állat lennék, 
16.40 Lilo és St itch, 18.15 
Pata tanya (amer.), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 Egy-
szer volt , hol nem volt 
(amer.), 23.35 Akvár ium 
Stage Pass, 0.35 Apám 
tör ténete (kanadai)

Duna tv
10.25 Család-ba rát ,  12.55 
Jó ebéd hez szól a nóta , 
13.35 A nya , az á l la tor-
vos (német),  14.30 Doc 
Mar t in (angol),  15.25 
Eg y pikoló v i lágos (ma-
g yar),  17.00 Gasz t  ro  an-
g yal ,  18.00 Hí radó, 18.35 
Szerencseszombat ,  19.40 
Cy rano de Bergerac 
(f rancia),  22.00 Evit a 
(amer.),  0.20 Fábr y

Duna World
11.25 Kísér tetek vonata 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.15 Család-barát , 15.45 
Hagyaték , 16.20 Színe-ja-
va , 17.15 Most a Buday!, 
17.50 Családi kör, 18.45 
Térkép, 19.20 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 
Fábr y, 22.55 Legenda, 
23.55 Opera Café

Pozsony 1
12.00 A test  t i tkai ,  13.05 
Szlovákia ,  szeret lek! , 
14.40 Grand hotel  (spa-
nyol) ,  15.55 Poirot  (an-
gol) ,  16.55 A szocial iz-
mus bájai ,  17.55 Úttalan 
utakon,  18.25 Épí ts  há-
zat ,  ü l tess  fá t ! ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 A test 
t i tkai ,  22.50 Mosolyog-
va Szlovákián át ,  23.35 
Grand hotel  (spanyol)
Pozsony 2
13.00 Kerékpártúrák, 
14.00 Farmereknek, 
14.55 Tesztmagazin, 
16.45 Labdarúgás,  19.10 
Est i  mese,  19.50 Hírek, 
20.10 Talkshow, 21.10 
Magasabb elvek (cseh-
szlovák) ,  22.55 Viharban 
(dán)

Markíza tv 
9.00 Szellemir tók (amer.), 
11.10 Beethoven 4. (amer.), 
13.20 Sztárban sztár, 
16.20 A szingli fejvadász 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
22 mérföld (amer.), 22.35 
Bad Boys 2. (amer.)

JOJ TV
8.40 Szünidő (szlovák), 
12.45 Csillag szüle-
t ik, 14.20 Fekete vil lám 
(orosz), 16.30 Az ördög 
pradát visel (amer.), 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Csillag szület ik, 
22.10 Ismerkedési show-
műsor, 0.20 Másnaposok 
szerencséje (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 33 1/3 (amer.), 
15.45 A smaragd román-
ca (amer.), 18.00 Tények, 
18.55 Sztárban sztár le-
szek!, 21.00 Lánytesók 
(amer.), 23.30 Amerikai 
pite 2. (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.45 Ka-
landozó, 13.45 Házon kívül, 
14.20 Kevin, a minden6ó 
(amer.), 15.25 Perzsia her-
cege (amer.), 18.00 Híradó, 
18.50 Házasodna a gaz-
da, 20.05 Jófiúk (magyar), 
21.15 Találd meg a szerel-
med, 22.35 Hullámtörők 
(amer.)

RTL II
8.30 Egy rendőrkutya ka-
landja (amer.), 10.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 15.20 
Parkoló (magyar), 17.20 Ta-
láld meg a szerelmed, 18.40 
Éjjel-nappal Budapest, 
21.00 Házasodna a gazda, 
22.20 Förtelmes főnökök 
(amer.), 0.20 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 Kacsamesék, 
18.15 A hercegkisasszony 
és az í r nok (cseh), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.10 
Hasonmás (angol), 23.10 
Egy jenk i Ar thur k i rály 
udvarában

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.35 A kék boly-
gó, 14.50 Katyi (magyar), 
16.30 Hogy volt?, 17.25 
Borbás Marcsi szakács-
könyve, 18.45 Családi 
kör, 19.45 Magyaror-
szág, szeretlek!, 21.20 Az 
arany tó (amer.), 23.15 A 
nagy alakítás (angol)

Duna World
8.35 Önök kér ték , 11.10 
Angol nyelvű h í rek , 13.20 
Tényleg vér re ment , 14.15 
A nagyok, 15.55 Hagya-
ték , 16.25 Színe-java , 
17.25 Most a Buday!, 
18.00 Divat és d izájn , 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Gasz t ro-
angyal , 21.35 Cér naszá-
lon, 22.35 Hogy volt?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
14.25 Poi rot  (a ngol) , 
15.10 A ra ny idők 16.20 
Ha rc Mosz k váé r t  ( kopr.) , 
17.45 Menjü n k a  ke r tbe!, 
18.15 A konyhá m t i t ka , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 A 
Béla  (sz lová k),  22 .10 Eva 
Nová (sz lová k),  23.55 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
12.25 Motorspor t , 13.30 
Or ientációk, 14.30 Ke-
rékpározás, 16.45 Jégko-
rong, 19.50 Híradó, 20.10 
For tuna Liga magazin, 
20.40 A népviselet napja , 
22.15 Fr ida – Festeni és 
szeretn i

Markíza tv
8.20 Beethoven 4. (amer.), 
10.25 Spider Man (amer.), 
13.00 Testreszabott kérdé-
sek, 13.30 Beépített szép-
ség (amer.), 16.10 Felvég, 
alvég, 19.00 Híradó, 20.30 
Sztárban sztár, 23.10 Be-
épített szépség (amer.), 
1.20 Elrabolva Isztambul-
ban (német)

,JOJ TV
10.05 Knight Rider 
(amer.), 11.00 Az ördög 
pradát visel (amer.), 13.35 
Amikor megállt a Föld 
(amer.), 15.50 Új ker tek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.35 Ha-
lálos i ramban 8. (amer.), 
23.55 Az élet ára (angol)

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), 13.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.10 Ázsia 
Expressz, 21.00 Kapd el, ha 
tudsz!, 22.35 Extrém Acti-
vity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.300 Fó-
kusz, 13.40 Drága örökö-
sök (magyar), 14.50 Privát 
kopók (amer.), 16.00 Elif 
(török), 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

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
12.05 Mézga család ka-
landjai, 13.10 Brümmögők, 
14.00 Unizoomi csapat, 
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Szó-
f ia hercegnő, 20.15 Dokik 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t, 22.15 Akusztik, 23.25 
Az A38 Hajó színpada, 
0.20 Violet ta (argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.30 Jamie egysze-
rű kajái, 14.00 Magyaror-
szág f inom, 14.20 Brown 
atya (angol), 15.10 Végte-
len 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 Megálmodtalak (ma-
gyar), 14.20 Család-barát, 
15.50 Életkor, 16.15 Öt kon-
tines 16.50 Ízőrzők, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Kerekek és 
lépések, 19.00 Magyar vá-
logatott, 20.00 Hogy volt?, 
21.30 Tóth János (magyar), 
22.35 Ridikül, 23.55 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Második le-
hetőség (lengyel), 16.25 
Olaszország, 16.55 Kleist 
doktor családja (német), 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Senki sem tökéletes, 22.10 
Riporterek, 22.40 Rapl, 
23.45 Selfridge úr (angol)

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 12.40 
Kerékpártúrák, 13.45 Ge-
nerációk, 15.25 Nemzetisé-
gi magazin, 15.50 A méhek, 
16.20 Regina, 17.25 A ren-
delő, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.00 A diagnózis, 
20.30 FIFA-díjak, 22.25 A 
megfoghatatlan (olasz)

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

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 10.35 
Családi történetek, 12.45 
Topsztár, 13.10 Tárgyaló-
terem, 15.20 Életmentők, 
17.30 Hírek, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkog-
nitó, 23.00 Gyilkos gondo-
latok (amer.), 23.55 Profik, 
0.55 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), 13.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.10 Ázsia 
Expressz, 21.00 Kapd el, ha 
tudsz!, 22.35 Extrém Acti-
vity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
Privát kopók (amer.), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.55 Drága örö-
kösök, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.25 Barátok 
közt, 23.20 Házon kívül

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.55 A gyanú árnyékában, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
Találd meg a szerelmed, 19.00 
Éjjel-nappal Budapest, 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éjjel-
nappal Budapest, 0.45 Az élet 
csajos oldala (amer.)

M2
12.05 Mézga család kaland-
jai, 13.00 Brümmögők, 14.00 
Unizoomi csapat, 14.35 Sam, 
a tűzoltó, 17.25 Dr. Plüssi, 
19.00 Alvin és a mókusok, 
20.15 Dokik (angol), 21.05 
Én vagyok itt, 22.30 Szel-
lemekkel suttogó (amer.), 
23.25 Kulisszák mögött, 
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 Jamie egysze-
rű kajái, 14.20 Brown atya 
(angol), 15.10 Végtelen sze-
relem (török), 16.05 Rex 
Rómában (olasz), 18.00 Hír-
adó, 18.40 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.35 Brown atya 
(angol), 20.30 Önök kérték, 
21.30 McMafia (angol), 
22.35 Velvet Divatház (spa-
nyol), 23.25 Magyarország, 
szeretlek!

Duna World
9.55 Mesterember, 11.10 Jö-
vedelmező állás (magyar), 
13.15 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.15 Család-barát, 
16.10 Szerelmes földrajz, 
16.35 Térkép, 17.05 Útrava-
ló, 17.20 Ízőrzők, 17.50 Ke-
rekek és lépések, 19.00 Ma-
gyar válogatott, 20.00 Üdítő, 
21.00 Híradó, 21.35 Tóth Já-
nos (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, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Utazási show, 21.15 Anya 
hazudik (francia), 22.10 A 
tengeralattjáró (német), 23.10 
Ray Donovan (amer.), 0.10 A 
második lehetőség (lengyel)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 15.25 Ru-
szin magazin, 16.20 Regi-
na, 17.50 Szlovákiai bor-
utak, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 Dokumentum-
film, 22.25 Talkshow, 23.35 
Fényképészek

Markíza tv
11.30 Cobra 11 (német), 
13.30 A farm, 14.55 Rend-
őrségi esetek, 15.55 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), 0.10 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
10.35 Családi történetek, 
12.45 Topsztár, 13.10 Tárgya-
lóterem, 15.20 Életmentők, 
18.00 Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 
Szakadék (szlovák), 22.00 
Miniszterek (szlovák), 22.50 
Gyilkos gondolatok (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), 13.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.10 Ázsia 
Expressz, 21.00 Kapd el, ha 
tudsz!, 22.35 Extrém Acti-
vity, 0.00 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
Privát kopók (amer.), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.55 Drága örö-
kösök, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.25 Barátok 
közt, 23.55 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 1.50 
Isten lánya (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.55 
A gyanú árnyékában, 14.55 
Showder Klub, 16.00 Éjjel-
nappal Budapest, 17.20 Ta-
láld meg a szerelmed, 19.00 
Éjjel-nappal Budapest, 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éjjel-
nappal Budapest, 0.45 Az 
élet csajos oldala (amer.)

M2
12.05 Mézga család kaland-
jai, 13.00 Brümmögők, 15.25 
Moncsicsik, 15.45 Samy és 
barátai, 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 vagyok itt, 22.30 
Szellemekkel suttogó (amer.), 
23.20 Az A38 Hajó színpada, 
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 Jamie egysze-
rű kajái, 14.25 Brown atya 
(angol), 15.15 Végtelen 
szerelem (török), 16.10 Rex 
Rómában (olasz), 18.00 Hír-
adó, 18.45 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.35 Brown 
atya (angol), 20.40 Csendes 
Don (orosz), 21.30 Piknik a 
függősziklánál (ausztrál), 
23.15 Egykoron harcosok 
voltak (új-zélandi)

Duna World
11.50 A bohóc felesége 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Horvát krónika, 
13.50 Román krónika, 
14.20 Család-barát, 15.50 
Magyar gazda, 16.15 Noé 
barátai, 17.15 Ízőrzők, 
17.50 Kerekek és lépések, 
18.30 Válogatás a Dal leg-
jobbjaiból, 19.30 Magyar-
ország, 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 Hír-
adó, 20.30 Akkor nyugaton 
(amer.), 23.10 A második le-
hetőség (lengyel)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő pa-
noráma, 12.15 Kerékpártú-
rák, 14.00 Magyar magazin, 
14.30 Kerékpározás, 17.25 
A rendelő, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A tavak 
titkos élete, 21.05 Doku-
mentumfilm, 22.50 Művé-
szetek

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, 22.20 A farm, 23.20 
Szomszédok (szlovák)

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 12.45 
Topsztár, 13.10 A tárgya-
lóterem, 15.20 Életmen-
tők, 17.30 Híradó, 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Delukse (szlovák), 
21.35 Szia, Lujza!, 22.35 
Kapzsik, 23.25 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.), 
13.30 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.35 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 15.40 
Victoria (mexikói), 16.45 
Anya (török), 18.00 Tények, 
19.10 Ázsia Expressz, 21.00 
Kapd el, ha tudsz!, 22.35 
Extrém Aktivity, 0.00 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 
14.50 Privát kopók (amer.), 
16.00 A szeretet útján (tö-
rök), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz, 19.55 Drága örökösök 
(magyar), 21.05 Találd meg 
a szerelmed, 22.25 Bará-
tok közt, 0.35 A zöld íjász 
(amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.55 A gyanú árnyékában, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
Találd meg a szerelmed, 
19.00 Éjjel-nappal Budapest, 
20.15 Showder Klub, 23.30 
Éjjel-nappal Budapest, 0.45 
Az élet csajos oldala (amer.)

M2
12.05 Mézga család ka-
landjai, 13.00 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
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 Jamie egy-
szerű kajái, 14.25 Brown 
atya (angol), 15.15 Végte-
len szerelem (török), 16.05 
Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.35 
Brown atya (angol), 20.30 
Bagi-Nacsa Orfeuma, 
21.30 Bársonyos hullámok 
(cseh), 23.05 Párbeszéd 
(magyar)

Duna World
11.45 A miniszterelnök 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazin, 14.15 Csa-
lád-barát, 15.50 Kék boly-
gó, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Kerekek és lépések, 19.00 
Válogatás a Dal legjobbjai-
ból, 20.00 Szenes Iván ír ta, 
21.35 Tóth János (magyar), 
22.40 Ridikül

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 Hozzá 
t a r tozom (német), 23.00 
Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.25 
Művészetek, 15.25 Roma 
magazin, 17.00 Hírek, 
17.25 A rendelő, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.05 
Dokumentumfilm, 21.15 
Az első: Zora Jesenská, 
23.15 Rendőrség

Markíza tv
11.00 Családi történetek, 
11.55 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 16.00 Csalá-
di történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Felvég, alvég, 21.40 A 
farm, 22.55 Nővérkék (szlo-
vák), 0.05 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.35 Családi történetek, 
12.45 Topsztár, 13.10 
Tárgyalóterem, 15.20 
Életmentők, 16.10 Ná-
lunk, otthon, 17.30 Hír-
adó, 18.00 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 K r imi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
22.20 Heti hetes, 23.25 
Gyilkos gondolatok 
(amer.), 0.25 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.), 
13.30 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.35 Esmeralda 
(mexikói), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.10 
Ázsia Expressz, 21.00 Kapd 
el, ha tudsz!, 22.35 Extrém 
Activity

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó-
kusz, 13.40 Drága örökö-
sök, 14.50 Privát kopók 
(amer.), 16.00 A szeretet 
útján (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.55 Drága örö-
kösök, 21.05 Találd meg a 
szerelmed, 22.25 Barátok 
közt, 23.55 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjel-nappal Budapest, 17.20 
Találd meg a szerelmed, 19.00 
Éjjel-nappal Budapest, Show-
der Klub, 23.30 Éjjel-nappal 
Budapest, 0.45 Az élet csajos 
oldala (amer.)

M2
12.05 Mézga család kaland-
jai, 13.00 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, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.20 Ízőrzők, 13.55 Jamie 
egyszerű kajái, 14.25 Brown 
atya (angol), 15.10 Végtelen 
szerelem (török), 16.05 Rex 
Rómában (olasz), 18.40 Sor-
sok útvesztője (török), 19.35 
Brown atya (angol), 20.25 
Viking vakáció (angol), 22.05 
A szabadság bennünk él (len-
gyel), 23.30 Hogy volt?

Duna World
11.25 Éljen az egyenlőség 
(magyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.20 Család-barát, 
15.50 Kárpát expressz, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Ke-
rekek és lépések, 19.00 
Magyar válogatott, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Tóth 
János (magyar), 22.35 Ri-
dikül

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 14.10 
Folk lór, 14.35 A második 
lehetőség, 16.25 Egyip -
tom, 16.55 Kleist dok tor 
családja (német), 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia , 
szeret lek!, 21.55 Út talan 
utakon, 22.30 Szökés Al-
cat razból (amer.), 0.15 A 
második lehtőség ( len-
gyel)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.45 
Nemzetiségi magazin, 16.20 
Regina, 17.30 Atlétika, 18.30 
Esti mese, 19.50 Híradó, 20.20 
A család, 20.50 Dokumen-
tumfilm, 21.20 Elfújta a szél 
(amer.), 1.25 Hírek

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 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák 19.00 
Híradó, 20.30 A farm, 22.45 
Szabotázs (amer.), 0.55 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
10.40 Családi történetek, 12.45 
Topsztár, 13.10 Tárgyalóte-
rem, 15.20 Életmentők, 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Menedék 
(amer.), 23.40 Harc Moszkvá-
ért (amer.), 3.50 Profik (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

Szeptemberi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk októberi, utolsó számában közöljük!

Szeptemberben a természet 
még a nyár színeiben pompá-
zik. A növény- és állatvilág 
azonban már a pihenésre ké-
szül. Ezért nevezik ezt a hóna-
pot nyárutónak és őszelőnek is.
Némelyik fa lombkoronája már 
sárgába fordul. Az állatok ved-
leni kezdenek, hogy melegebb 
bundában várhassák a telet. A 
költöző madarak is szeptem-
berben indulnak el hosszú út-
jukra. Beérnek az őszi termé-
sek az erdőkben, a mezőkön és 
a gyümölcsösökben.
Napjaink kedvező időjárási 
viszonyai segítik a gazdákat, 
hogy idejében és minőségesen 
elvégezzék a munkálatokat a 
gyümölcsösökben. Sok munka 
vár a gazdákra, de a legfon-
tosabb, amiről szeretnék be-
számolni és amire szeretném 
felhívni a figyelmet, ez a be-
tegségek elleni védekezés, ami 
nélkül nincs termelés. Különös 
figyelmet szeretnék fordítani a 
háztáji „családi” gyümölcsö-
sökre. Bizony ott az utóbbi 
időben sok probléma gyűlt 
össze. Az úgynevezett inten-
zív ipari gyümölcsösökben, 
ahol nagy területeken foglal-
koznak gyümölcstermesztés-
sel, és ahol 18-20 permetezést 
végeznek, kevésbé jelentek 
meg ezek a problémák. Amit 
nagyon szeretnék kihangsú-
lyozni: egy viszonylag új bak-
térium okozta betegség pusztít 
az almatermésűeknél, az úgy-
nevezett tűzelhalás.
Az utóbbi két három évben óri-
ási pusztítást végzett ez a be-
tegség a gyümölcsöseinkben. 
A leginkább a birset, a körte és 
az alma fajtákat támadja meg, 
és ha nem kellő időben véde-
kezünk ellene, teljes pusztulást 
okozhat. Sajnos, mint minden 
karantén betegséget, ezt is a 

nyugati országokból hozták be 
hozzánk. De most sincsenek 
felelősek. Vizuálisan is meg 
lehet állapítani a betegség tü-
neteit: elszáradt ágak, 1 éves 
ágak, fekete vagy sötétbar-
na nem lehullott levelek – ez 
jellemző a betegség tüneteire 
és megjelenésére. Ha a fák 
erősen fertőzöttek, akkor már 
nincs más kiút, csak kivágni és 
elégetni. Mivel az időjárási vi-
szonyok kedvezőek, ajánlatos 
lenne ezen kívül elvégezni a 
lemosó permetezést réztartal-
mú vegyszerekkel. Erre a célra 
a rézszulfát hatóanyagú gom-
baölő és baktérium szereket 
ajánlanám. (Bordói lé 3%-os 
oldat vagy Kuproxal – Kup-
roxil 1%-os oldat). Ezeket a 
permetezési munkálatokat az 
éjszakai fagy beálltáig el kell 
v é g e z n i . 
Vágjuk le a 
gyümölcs -
fák elszá-
radt, esetleg 
beteg ágait 
(a vágás he-
lyét kezeljük 
le, mintha 
csak a saját 
sebünkről lenne szó). Mehet-
nek az olló alá a korona belseje 
felé növő ágak és a vízhajtások 
is. A beteg ágakat mindig egy 
jó arasznyi egészséges rész-
szel együtt vágjuk le, hogy 
véletlenül se maradjon a fán a 
kórság. A beteg fák metszése-
kor feltétlenül gondoljunk arra 
is, hogy a metszőollót ágvágó 
ollót minden nyisszantás után 
fertőtlenítsünk!
Ha betegséget tapasztalunk a 
fán, a kezelésen kívül fontos 
az is, hogy a lehullott leveleket 
szedjük össze, mert a kóroko-
zók petéi, lárvái a földön fekvő 
levelek takarásában remekül át 

tudnak telelni, és tavasszal úgy 
másznak vissza a fára, mint a 
pinty.
A málnát, a szedret is ritkítha-
tod, a nyáron letermett ágakat, 
vesszőket nyugodtan távolít-
suk el, azokra már nem lesz 
szükség jövőre. Majd ezeket 
a védekezési munkálatokat 
el kell végezni kora tavasszal 
is rügypattanás előtt, a fák 
nyugalmi állapotában, ugyan-
ezekkel a szerekkel. A továb-
bi védekezési munkálatokról, 
amit tavasszal virágzás előtt és 
virágzás után kell végeznünk, 
a kedves termelőket időben 
fogjuk informálni.
Sajnos a baktérium okozta be-
tegségek rohamosan elterjed-
tek a mogyoró és diófákon is. 
Ezt azért fontos, mert sokan 
telepítettek ezekből a fákból 

az utóbbi idő-
ben, és hogy 
időben véde-
kezhessünk el-
lene. Mindenki 
észrevehette, 
hogy nem lehet 
jó minőségű 
dióbelet vásá-
rolni, ennek az 

oka a baktériumos betegségek 
elterjedése. Ki gondolta volna, 
hogy még a diófákat is kell 
permetezni!
A konyhakertben szeptember-
ben még távolról sem ér vé-
get az élet. Érik a karfiol és a 
kel, hát gyorsan takarítsuk be 
őket és mehetnek a fagyasz-
tóba reszelve, csakúgy, mint a 
tökfélék (kivéve azok, akikből 
lámpás lesz halloweenkor meg 
Márton-napon). Fel lehet szed-
ni a nyár elején vetett sárgaré-
pákat, a zellert, a karalábét is, 
illetve lehet foglalkozni a friss 
vetések létesítésével is. 
 –za–

A rabbi és a plébános egymás mellett vettek telket.
A rabbinak van egy gyönyörű fekete Mercedes-e a plébánosnak pedig egy öreg, szakadt 
Trabija. Egyik nap gondolkodik a plébános, hogy milyen jó cselekedettel lephetné meg 
kedves szomszédját…
Kitalálja, hogy lemossa a rabbi autóját és úgy is tesz. A rabbi a lakása ablakán kinézve 
döbbenten nézi, mit csinál a plébános. Másnap reggel felébred a plébános, kisétál a háza 
elé és meglepve látja, hogy a rabbi térdel a Trabant mögött és egy fémfűrésszel a kocsi 
kipufogóját fűrészeli, odalép hozzá:
– Mi csinálsz testvérem a kocsimmal?
– Hát tudod testvér, ha te tegnap megkeresztelhetted az én Mercedesemet, akkor én meg 
körülmetélem a te kocsidat!

Elobb-utóbb sikerül

A hajnalban részegen ha-
zaérkező férjet a feleség így 
fogadja:
– Hol voltál ilyen sokáig?
– Okos asszony ilyet sosem 
kérdez!
– Okos férfi mindent elmond 
a feleségének!
– Tévedsz drágám, okos férfi-
nak nincs is felesége…

„

Bolhaírtó port árul a székely vásározó, de valójában az 
csak téglapor volt, szépen csomagolva. Vették is a népek 
mint a cukrot.
– Aztán mondja csak, hogy kell használni ezt a bolha-
port?
– Meg kell fogni a bolhát, és az orrára kell tenni egy 
csipettel, attól felfordul.
– Hogy mondja kend? Hiszen ha megfogom, már nem 
kell a por, mert agyonnyomom…
– Agyonnyomni? … Hmmm … Az sem rossz módszer…

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A Vízöntő szülötteknek 
rendszeresen szükségük van egy kis környezetváltozásra, mert ez 
tartja ébren bennük a felfedezés és meghódítás érzését. A hét leg-
fontosabb feladata, hogy tudatosan kerülje, illetve csökkentse a 
stresszt. Nagyon sok múlik azon, odafigyel-e erre.
HALAK (február 21. – március 20.) Szakmai riválisait gond 
nélkül lekörözi és hozzáértését senki sem vonja kétségbe. Ru-
galmasságának köszönhetően előléptetést is hozhat ez a hét! 
Különösen az anyagiakat illetően következhetnek be kedvező 
fordulatok, aminek igazán örülni fog.
KOS (március 21. – április 20.) Ön igazán nem zárja ki azokat 
a dolgokat, amelyek megzavarhatják élete szokásos menetét, sőt, 
mintha kimondottan keresné az ilyen hatásokat még szerelmi 
életében is. Nem vágyik most elkötelezett kapcsolatra, de egy 
könnyű kapcsolatra azért nem mondana nemet. Arra azonban vi-
gyázzon, hogy partnere is így érezzen!
BIKA (április 21. – május 20.) Nagyszerű barátai vannak, akik 
szeretik és akikre mindig számíthat. Hallgasson rájuk, kezdjen 
pozitívan gondolni arra, mit hozhat a jövő! Dolgozzon ki magá-
nak egy 10-15 perces lazító-kikapcsoló programot, amit bármi-
kor alkalmazhat, ha feszültnek érzi magát!

IKREK (május 21. – június 21.) Kapcsolatai mostanában az 
önvédelemről szólnak. Nehéz áttörni a maga köré húzott falon és 
ettől ön szenved leginkább. Bízzon az emberekben! Talán úgy érzi, 
kedvese szerelmét azzal tarthatja meg, ha áldozatokat vállal érte. Ez 
csak egy rossz beidegződés önnél, amit jobb ha mielőbb elfelejt.
RÁK (június 22. – július 22.) Pontos elképzelései vannak arról, 
hogy milyen is legyen a szerelem, még ha nem is beszél erről 
senkivel. Új kapcsolata mindezt fel fogja rúgni! Legyen korrekt 
szerelmi kapcsolatában! Mondja el őszintén, hogy mi tud nyúj-
tani és ne áltassa a másikat, ha ő nyilvánvalóan többet szeretne!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha egy kicsit aggó-
dik, az összeszedettebbé teszi, aminek lássuk be épp ideje volt 
már. Ha viszont túlzásba viszi, csak elfecsérli energiáját. Fel-
gyorsult az élete és most jól esik felidézni, milyen érzés is össz-
hangban élni a dolgok természetes ritmusával.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Mivel erős önben az 
együttérzés mások iránt, újból felkarol valakit. A legjobbkor te-
szi, hiszen semmi más nem erősíti annyira, mintha erősnek kell 
lennie. Régi barátjával újra jókat beszélgetnek és ez felébreszti 
önben az összetartozás érzését. Átérzi, hogy családjára és bará-
taira mindig számíthat.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Önt az élteti, ha 
hasznosnak érezheti magát, ha segíthet. Tudatosan keresse ennek 
a lehetőségét a héten és újra visszatér korábbi magabiztossága és 
ereje! Szívesen beszélget mostanában az élet nagy kérdéseiről, 
mégpedig lehetőleg meghitt baráti körben. 
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha valami nyomja a 
szívét, beszélje ki problémáit, és sokkal könnyebben tud majd 
megoldást találni rájuk, mintha csak magát emészti vele. Talán 
az önből áradó felelősségtudat és „felnőttség” vonzza annyira az 
ellenkező nem tagjait. 
NYILAS (november 23. – december 22.) Ha rájött, hogy hi-
bázott, csak veszít azzal, hogy továbbra is ragaszkodik korábbi 
döntéséhez, hogy ne kelljen elismernie tévedését! Ossza meg ta-
pasztalatait másokkal! Ön olyan sokféle kihívásnak tudott már 
megfelelni, hogy tanácsai rendkívül értékesek lehetnek.
BAK (december 23. – január 20.) Lehetőleg ne döntsön ko-
molyabb összegek sorsáról, mert érzelmei annyira befolyásolják, 
hogy nem képes objektíven megítélni a helyzetet. Ne mondjon 
azonnal igent vagy nemet, ha döntenie kell! Először lásson tisz-
tán, ismerjen meg minden részletet és csak azután kötelezze el 
magát!
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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.

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

Ápolónőt 
keresünk 
a Kis-Duna

nyugdíjasott-
honba.

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

Zongorahangolás
+ szervíz

(mechanika-ellenőrzés,
porszívózás)

0905 694 933
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LABDARÚGÁS

OR SZÁG ÚTI K ERÉKPÁR

KOSÁRLABDA

Női labdarúgás

ÚSZÁS
II. liga * 9. forduló: Komáromi KFC – FC Kassa 0:0

III. liga * 7. forduló:
Marcelháza – Nagyölved 3:0 

(2:0)
A találkozó első percétől fogva 
a hazai csapat irányította a talál-
kozó menetét és a 17. percben 
ezt Mikeš igazolta. A gól után 
felélénkültek a vendégek is, 
ám a hazai védelem megakadá-
lyozta a gólhelyzeteket. Az első 
félidő utolsó percében egy kapu 
előtti kavarodás eredményeképp 
öngólt rúgtak a vendégek (44. 
percben Gál). A második játék-
részben folyamatosan támadtak 
a vendégek, viszont a fellazult 
védelem hibáját a 76. percben 
Huseinov újabb góllal gazda-
gította a marcelházaiakat * A 
bajnokságban Marcelháza a 
tabella 4. helyén áll 13 ponttal.

IV. liga 7. forduló
Ógyalla – Nagysurány 2:1 
(0:0) Az első félidő kiegyensú-
lyozott, ám gól nélküli 45 per-
ce után, a második játékrész 2. 
percében Nothart bombagóllal 
szerezte meg a gyallaiak veze-
tését. Hat perccel később a ven-
dégek egyenlítettek, de a talál-
kozó 56. percében Molda gólja 
eldöntötte a találkozó végered-

ményét * Kovarc – Ímely 1:4 
(0:2) Az első gól a 18. percben 
született a vendégek jóvoltából 
(öngól), majd a 26. percben 
Straňák védhetetlenül talált 
a kovarci kapuba. A második 
játékrészben, a találkozó 80. 
percében szépítettek a hazaiak, 
de a 83. percben Straňák ismé-
telt * Garamkovácsi – Nasz-
vad 3:0 (0:0) Az első félidőben 
egyenrangú partnerként visel-
kedtek a vendégek, de a má-
sodik játékrészt a hazai csapat 
uralta * Nagymegyer – Gúta 
1:2 (0:1) A 8. percben Zvončár 
védhetetlen gólja után a megye-
riek aktivizálták soraikat, de a 
gútai védők remekeltek, ráadá-
sul a csatárok is folyamatosan 
támadták a hazaiak kapuját. 
A következő gólra a találkozó 
57. percéig kellett várni, ami-
kor büntetőből Kókai növelte 
a gútiak előnyét. A mérkőzés 
színvonalát erősen rontotta, 
hogy a nagymegyeri csapatka-
pitány a 61. percben piros lapot 
kapott * A bajnoki táblázatban 
3. Ímely (15 pont), 9. Ógyalla 
(9 pont), 10. Gúta (9 pont), 13. 
Naszvad (7 pont).

FK Pozsonyhidegkút – Komáromi KFC 4:2 (3:0)
Női csapatunk hétvégén Pozsonyba utazott ahol a bajnokesé-
lyes Pozsonyhidegkút csapatával mérte össze tudását. A lányok 
szoros mérkőzésen 4:2-re vesztettek jó játék után, ifj. Nagy 
Jenő edző elmondása szerint a vereség ellenére az eddigi leg-
jobb teljesítményt nyújtották.

BIRKÓZÁS

WESTERN-LOVAGLÁS

Párkányi „százas”
A komáromi Delta klub neveltje, Bielik Kevin is felállt a rajt-
kőre a „párkányi százas” elnevezésű úszóversenyen, amely 
évek óta lényegében az úszók hagyományos őszi idénynyitója.

Slovnaft Cup
Gúta – Marcelháza 0:0 (11 m 4:5) A mindvégig kiegyensúlyo-
zott találkozón sokáig úgy tűnt, hogy a hazaiak pályafölénnyel ren-
delkeznek, ám gólt rúgniuk nem sikerült. Döntöttek a büntetők…

Az elmúlt hétvégén a vásárúti birkózóklub által szervezett nem-
zetközi tornán hat országból, több mint 200 versenyző vett részt. 
A rangos mezőnyben, ahol elsősorban az urán és magyar klubok 
versenyzői domináltak, a szlovák élvonal legjobbjainak a pont-
szerző helyekért is keményen meg kellett küzdeniük. A gútai 
versenyzők is eredményesen képviselték magukat. Versenyzőink 
több mint fele legalább pontszerző, illetve érmes helyen végzett.

Egyéni eredmények:
Ifjabb diákok 40 kg-os súlycsoportjában …3. Lakatos Patrik * 
idősebb diákok 48 kg-os súlycsoportjában …2. Dinkó Branislav * 
62 kg-os súlycsoportban …3. Ďuráč Tibor* gyermekkorosztály 25 
kg-os súlycsoportban …6. Balázs Andor * 35 kg-os súlycsoport-
ban …6. Balázs Ferenc * Kadétkorosztály 80 kg-os súlycsoport-
jában …5. Stojka Peter.

Knihár Matej mesteredző irá-
nyítása alatt Kevin lelkiisme-
retesen készült a versenyre 
és minden 100 méteres távon 
rajthoz állt. Erősségében, a 
mellúszásban vállalta, 
hogy a nyílt versenyen 
indul.
Ahogy azt Kevintől 
megszokhattuk, teljes 
erőbedobással har-
colt, sorozatban lett 
első úgy, hogy saját, 
egyéni csúcsidejét is 
megdöntötte. A 100 
m-es pillangóúszás-
ban 1:04,82-es idővel 
ért célba a juniorok 
korcsoportjában. A 
100 m-es hátúszás ka-
tegóriájában szuverén módon 
csapott a célba úgy, hogy a sa-
ját korcsoportján kívül a junior 

korcsoportban is az elsőségen 
kívül saját, korábbi rekordját is 
megdöntötte.
Eredményeinek köszönhető-
en a Párkányi Százas verse-

nyének abszolút győztese lett.
Felvételünkön középen Bielik 
Kevin látható.

Előkészületi mérkőzések:
Alba Fehérvár – MBK Rieker COM-therm Komárom

90:50 (41:26)
MBK Rieker COM-therm Komárno – Sopron KC

90:87 (43:51)
Bronzérmes lett a komáromi csapat

A múlt hét végén rendezték meg Szombathelyen a X. Horváth 
Zoltán Emlékversenyt, amelyen a hazai élvonalbeli kosárlabda-
csapatok mellett osztrák, román és szlovák képviselet is pá-
lyára lépett.
2009-ben a Falco KC Szombat-
hely csapatához szerződött te-
hetséges játékos a 2009–2010-
es bajnokságban 21 pontos 
átlagával a liga egyik legered-
ményesebb játékosa volt, ami-
kor 2009. december 28-án Sop-
ronból Szombathely felé a jeges 
úton átcsúszott a gépkocsijával 
a szemközti sávba, ahol egy te-
herautóval frontálisan ütközött. 
Nem sokkal kórházba szállítása 

után életét vesztette. Horváth 
Zoltán emlékére a Falco csapa-
ta visszavonultatta a 18-as mez-
számot, és 2010 óta nemzetközi 
emléktornát rendeznek, melyen 
korábbi profi csapatai, a PVSK, 
az ASE és a Falco is állandó 
résztvevők.
A jubileumi tornát a hazai 
csapat nyerte, a komáromiak 
bronzérmesek lettek, negyedik 
pedig Bécs válogatottja lett.

CSELGÁNCS
A gútai cselgáncsozók az elmúlt napokban Masters csapa-
tukkal Linzben az osztrák nyílt országos bajnokságon vettek 
rész. Erős mezőnyben tisztességesen helytálltak, és valameny-
nyien pontszerző helyen végeztek. A legsikeresebbnek Fekete 
Ákos (81 kg-os súlycsoport) bizonyult, aki a sérülése ellenére 
ezüstérmes lett. Zahorec Norbert (100 kg-os súlycsoport) az 5., 
Fördős Tamás (90 kg-os súlycsoport) a 7. helyen zárt.

A csapat minden dicsére-
tet megérdemel, hogy ilyen 
szorossá tudta tenni a mér-
kőzést. Nem is szólva ar-
ról, hogy lényegében egy 
vesztes félidő után javítani 
tudtak, s talán, ha nem jár le a 
játékidő, még egy döntetlen is 
kilátásban volt. Ez szép telje-
sítmény egy favorit ellen.

Góllövők: Nagy Laura, 
Tőközi Tímea.
Szeptember 22-én, 
vasárnap 15 órától va-
lószínűleg ugyanilyen 

lelkesedéssel küzdenek Cseke 
ellen hazai pályán. Tisztelettel 
meghívunk a mérkőzésre min-
den sportrajongót a KFC stadi-
onjába.

Az első veszélyes helyzet a kassai kapu 
előtt a találkozó 4. percében volt, amikor 
Pokaidis a 16-os térfelére lőtte a labdát, 
de a komáromi csatárok lemaradtak. 
Nem sokkal később viszont Ásványinak 
kellett bravúrosan védenie. A 33. perc-
ben Holík veszélyeztette a kassai kaput, 
ám hálóőrük védett.
A második játékrészben sem változott 

a játék menete, a komáromi gárda min-
denképpen gólt szeretett volna szerezni, 
s ennek köszönhetően – a legtöbb hely-
zetben – görcsösen, idegesen, kapkodva, 
nem kellő áttekintléssel játszott. Ezzel 
szemben a kassaiak remek védeleme 
mellett többször is veszélyeztették a ko-
máromi kaput. A találkozó 85. percében 
Gáli kapott piros lapot, majd a játék le-

fújása után a kassai hálóőr olyan szóbeli 
vitába került a segédbíróval, ami súrolta 
a tettlegesség határát, ezért neki is fel-
mutatták a piros lapot.
A komáromi KFC 12 ponttal a bajnoki 
táblázat 10. helyén áll.
 -koan-

Lassan befejeződnek a western-lovaglás kupaversenyei és a legjobbak a galántai már a szept-
ember 29-én megrendezésre kerülő országos bajnokságra. A Komáromi járást két fiatal lovas 
is képviseli, s mindkettő esélyes. A Langov dvor ménesének lovasa Koštalová Veronika (balra) 
legutóbb a hordókerülés versenyében nyerte el a vándorserleget, míg Scholtzová Carla (jobbra) 
úgy nyerte el a karókerülés bajnokának járó serleget, hogy 100 ponttal többet szerzett, mint a 
többi versenyző. Fotó: Karol Scholtz

8. PIKO-BIKE MARATON
Az Apáli csárdától három útvonalon egyszerre 174 versenyző ült nyeregbe, hogy a hagyomá-
nyos PIKO-BIKE MARATON-on harcoljon a helyezésekért. Mindhárom táv érintette Gútát, 
majd a Vág-hídon átkerekezve már külön váltak az 55, 47, illetve 57 km-es táv résztvevői.

Eredmények távok és korcsoportok szerint:
ROAD (47 km)

Junior fiúk: 1. Šimko Kristián, 2. Juhász Attila, 3. 
Gál János Márk.
Junior lányok: 1. Čuvalová Megan, 2. Virágh No-
émi, 3. Debreceny Dalma Zsanett.
Férfi (19-39 évesek): 1. Golasz Krisztián, 2. Esz-
tergályos Patrik, 3. Čech Tomáš.
Nők (19-40 ): 1. Csicsó Andrea, 2. Csiba Emese, 
3. Markacová Miroslava.
Master Férfiak (40-59): 1. Szépe Péter, 2. Marko-
vics Tamás, 3. Csiba Péter.
Master Nők (40-59): 1. Tehel Zsuzsanna, 2. Csiba 
Ildikó, 3. Szabóová Dana.
Senior férfi (60+): 1. Balko Juraj, 2. Pintér Ladis-
lav, 3. Csaplár Árpád.
Senior nő (60+): 1. Nagy Anna, 2. Rózsásová  Alžbeta.
REKUMBENSEK (korcsoport nélkül): 1. Balogh 
Péter, 2. Puskás József, 3. Bese Zoltán.

RACE (57km)
Férfiak (19-39): 1. Herman Róbert, 2. Madarász 
Áron, 3. Zádori Sándor.
Nők (19-39): 1. Ökrösné Mészáros Alexandra, 2. 
Csehová Laura.

Master férfiak (40-49): 1. Horváth Attila, 2. 
Rusňák Miroslav, 3. Hrivík Daniel.
Master nők (40-49): 1. Németh Krisztina.
Senior férfi (50+): 1. Molcsan Ľubomír, 2. Hé-
regi Péter, 3. Adorján András.
Senior nő (50+):1. Laki Irén.

MTB (55 km) – terepbringások:
Junior lány (18-ig): 1. Léber Zsófi.
Férfi (19-39): 1. Szigl Erneszt, 2. Golasz Krisz-
tián, 3. Baráth Zoltán.
Master férfi (40-59): 1. Kurdi István, 2. Bereczk 
Roland, 3. Bohák Marián.
Master nő (40-59): 1. Farkas Silvia, 2. Csiba 
Ildikó.
Senior (60+): 1. Németh Zoltán, 2. Laposa Ti-
bor.

Abszolút győztesek (korcsoport nélkül):
ROAD: férfi: Golasz Krisztián * nők: Čuvalová 
Megan.
RACE férfiak: Herman Robert * nők: Ökrösné 
Mészáros Alexandra.
MTB: férfiak Szigl Ernest * nők: Farkas Sil-
via.

V. liga * 7. forduló
Zselíz – Nagykeszi 4:2 (2:1) 
Nem sikerült legyőzniük a hazai 
csapatot a keszieknek, pedig ki-
egyelített játék folyt a pályán. A 
vendégek első gólja a 44. perc-
ben született Tóth révén, aki a 
76. percben is betalált a hazaiak 
kapujába * Ekel – Zsitvabese-
nyő 2:2 (0:2) Nem kis megle-
petésre a vendégek uralták az 
első játékrészt, de Csinger 88. 
percben lőtt góljával, illetve 
egy öngóllal egyenlíteni tudtak 
* Nagykér – Perbete 5:3 (1:2) 
Az első félidőben Širokov (19. 
percben) és Barton 21. percben 
lőtt góljával a vendégek jutot-
tak vezetéshez, viszont a máso-
dik játékrészben a nagykériek 
taroltak * Komját – Újgyalla 
5:0 (3:0) A hazai csapat edző-
mérkőzést tartott… * A bajnoki 
táblázatban 7. Ekel (11 pont), 
8. Nagykeszi (11 pont), 10. 
Perbete (10 pont), 14. Újgyal-
la (5 ponttal).

VI. liga – 7. forduló
Bátorkeszi – Csallóközara-
nyos (elnapolva) * Keszegfal-
va – Madar 11:0 (5:0) Gól-
lövők: Trajcsík 6, Budai (2), 
Zsemlye, Csepreghi, Szénási * 
Izsa – Búcs 7:0 (3:0) Góllövők: 
Porubszky (3), Kling, Smolka, 
Kuchta és Procházka * Csicsó 

– Nemesócsa 1:2 (1:1) Góllö-
vők: Misák, illetve Horváth és 
Hipp * Szilos – Bogya/Gellér 
11:1 (6:0) Góllövők: Géč (3), 
Šenkár (2), Tóth (2), Kosztolá-
nyi, Babiš A., Čepela, Méhes, 
illetve Inczédi * Lakszakállas 
– Hetény 2:1 (1:0) Góllövők: 
Győri és Macejkó, illetve Mari-
kovec * Örsújfalu – Szentpé-
ter 0:5 (0:1) Góllövők: Szakál 
(2), Jóba, Csintalan és Pšenák 
* Dunamocs – Ifjúságfalva 
4:3 (3:2) Góllövők: Kovács 
(2), Nagy, Varró, illetve Lecké-
si (mesterhármas) * Dunarad-
vány/Marcelháza B – Bajcs 
9:3 (6:1) Góllövők: Balogh, 
Pivoda (mesterhármas), Kosťu-
kevič (2), Szemenyei, Balogh, 
Šifel * A bajnoki táblázatban 1. 
Csallóközaranyos (18 pont), 
2. Lakszakállas (18 p), 3. Szi-
los (15 pont), 4. Szentpéter (15 
pont), 5. Dunaradvány/Mar-
celháza B (15 pont), 6. Izsa 
(13 pont), 7. Búcs (13 pont), 8. 
Hetény (12 pont), 9. Nemesó-
csa (10 pont), 10. Keszegfal-
va (9 pont), 11. Dunamocs (9 
pont), 12. Bátorkeszi (7 pont), 
13. Ifjúságfalva (7 pont), 14. 
Csicsó (6 pont), 15. Bajcs (6 
pont), 16. Örsújfalu (4 pont), 
17. Bogya/Gellér (4 pont), 18. 
Madar (1 pont).

A komáromi Szakolca elleni találkozó után a komáromi KFC hazai 
pályáján próbált pontot rabolni kassai ellenfeleitől. Sajnos, nem 
így történt. Bár hatalmas iramot diktálva, lényegében mindvégig 
irányította a mérkőzés menetét az Ásványi – Pittner, Šimko, Var-
jas, Končal, Domonkos, Rigo, Pokaidis, Holík, Pinte, Šandal, illetve 

Leckési, Krela, Pagáč, Ujlaky, Szalai, Mikeš, Knezevič felállítású KFC, a lelkes 
szurkolók gól nélküli találkozót láthattak és a kassaiak ponttal gazdagodtak.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi özv. Kukel Edit (78 éves), Széplaki Pál 
(72 éves), Farkas Ilona (92 éves) és Szép Ferenc (76 
éves), a gútai Mochnáč Ondrej (83 éves), Parai Tibor 
(53 éves), a megyercsi Gőczeová Julianna (84 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a bátorkeszi 
Pastorek Viktor, a budapesti Szenko-
vits Róza, a lakszakállasi Gódány Ger-
gő, a komáromi Vida Bianka, a nasz-
vadi Labaiová Lenka és Kriska Leonard, az 
izsai Rováčová Lia, a vágfüzesi Lakatosová 
Veronika, a szímői Stojková Bella, az érsekújvá-
ri Molnárová Bria és Bencsik Mia, a gútai Czigle 
Hanna, a szentpéteri Kardoš Dominik, a marcelhá-
zai Tóth Sándor Nimród, a párkányi Ujlaki Emili és 
a búcsi Varga Nándor.

A Dunatáj receptkönyvéből

Zöldséges csirkeragu
Hozzávalók

4 adaghoz:

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

Hozzávalók:
1 kg őszibarack
15 g sütőpor
500 g liszt
1 csipet só
3 db tojás
250 g cukor
120 ml olaj
250 g kefir
10 g vaníliás cukor
1 db citrom héja

Őszibarackos-szelet

Elkészítése:
A barackot felkockázzuk, a sütőport összekeverjük a liszttel és 
a sóval. A tojásokat kihabosítjuk a cukorral, majd hozzáadjuk 
az olajat, a kefirt, a vaníliás cukrot és a citromhéjat. Keverés 
közben hozzáadjuk a lisztet, majd egy magas falú, sütőpapírral 
bélelt tepsibe öntjük a tésztát, és megszórjuk a barackdarabok-
kal. 180 fokos sütőben 40-45 perc alatt megsütjük.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a komáromi Forró Dávid és Sláviko-
vá Dalma, a komáromi Stubendek Attila és a helembai 
Viksinská Tímea, a komáromi Ondič Rastislav és az 
érsekújvári Mikovicsová Miriam, a komáromi Gál Ló-
ránt és Fazekas Zsuzsanna, a komáromi Stefankovics 
Tamás és Švecová Dorina.

szeptember 21-én Máté
szeptember 22-én Móric
szeptember 23-án Tekla
szeptember 24-én Gellért
szeptember 25-én Eufrozina
szeptember 26-án Jusztina
szeptember 27-én Adalbert

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

Elkészítése:
A csirkemelleket vágjuk csíkokra, és sózzuk be, majd hagyjuk egy 
kicsit pihenni. A vöröshagymát pucoljuk meg és kockázzuk fel. A 
zöldségeket körülbelül azonos méretűre daraboljuk fel, a fokhagy-
mát is aprítsuk. A vöröshagymát pirítsuk meg egy kevés olajon, 
majd dobjuk rá a húst, és fehéredésig süssük. Adjuk hozzá a zöld-
ségeket, a fokhagymát, sózzuk és borsozzuk, forgassuk össze, majd 
hagyjuk párolódni egy fél órát. A végén keverjünk hozzá tejszínt, 
hagyjuk együtt felforrni. Friss petrezselyemmel tálaljuk.
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Elmentél egy végtelen, hosszú útra,
melyről visszanézni lehet,
de visszajönni soha.
Hazafelé nem építenek utat,
de ha mégis lenne egy irány,
mely otthonod felé mutat:
„Ugye hazajönnél?”
Visszahozna a szeretet,
s letörölnéd arcunkról
az érted hulló könnyeket!

Fájó szívvel és soha 
el nem múló szeretet-

tel emlékezünk
szeptember 23-án

drága halottunkra,
Rigó Bélára

Nagyszigeten,
halálának tizenharmadik

évfordulóján.
Emlékét örökké őrző,

szerető családja és nővére

Sohasem halványul
szívünkben emléked,
sohasem szűnik meg
lelkünk
gyásza érted.

Soha el nem múló 
szeretettel

emlékezünk
szeptember 20-án,
halálának hatodik

évfordulóján
MUDr. Bajnok Istvánra.

Komáromban.
Akik ismerték, tisztelték,

szerették, szenteljenek
emlékének

egy néma pillanatot.
Emlékét őrző szerető

családja és barátai

Csak az hal meg,
kit elfelednek.

Szeretettel emlékezünk  
halálának első évfordulóján

a drága édesapára
és nagyapára,

PhDr. Kiss Péntek Józsefre
(Komárom),

aki 2018. szeptem-
ber 22-én elhunyt.

Akik ismerték
és szerették, 

emlékezzenek rá 
velünk együtt.

Emlékét örökké 
szívünkben

őrizzük.
lánya Réka,

fia Csaba családjával.

A leggazdagabb 
könyv- és kotta-
kínálatot nálunk 
találja!

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energe-
tikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815
email: pvendegh@gmail. com


