
Pénteken ünnepi üléssel vette 
kezdetét Gútán a város első írá-
sos említésének 750. évforduló-
ja alkalmából összeállított ren-
dezvénysorozat. A városháza 
üléstermében a képviselő-testü-
leten kívül ott voltak a testvér-
városok képviselői is, Nagy Béla 
medgyesegyházai, Sinkovicz 
Zoltán kisbéri, Siklósi István 
mezőberényi polgármesterek, 
Orgoványi László galgagutai 
alpolgármester. Az ülésen ke-
rült sor a Gúta és Pitvaros kö-
zötti baráti szerződés megújí-
tására, amelyet Horváth Árpád 
polgármester és Pitvaros polgármestere, Radi 
Tibor látott el kézjegyével. A magyarországi 
kisváros is érintett a második világégést kö-
vető lakosságcserében és még sok olyan pol-
gára van, akik átélték a felvidéki magyarság 
exodusát. Az ülést követően avatták fel a vá-
rosi temető térségében az új köszöntőtáblák 
egyikét (erről lapunk 2. oldalán képriportban 
számolunk be). A város történelmi értékeinek 
megőrzésében és megismertetésében jelentős 
szerepet vállaló Palkovich Viktor Polgári Tár-
sulás immár harmadik ismertetőtábláját adta 
át a fahíd lábánál. Ezen Európa leghosszabb 
fedett hídját, a vízimalmot, a régi csendőr-
laktanyát és más érdekességeket mutatják be 
magyar, szlovák, német és angol nyelven. Az 
évforduló alkalmából két érdekes könyvvel 

is bővül a Gútáról szóló tanulmányok sora. 
Angyal Béla könyve a város 750 éves törté-
netét foglalja össze korabeli dokumentumok 
feldolgozásával, gazdag képanyaggal. Orszá-
gos méretekben is elismerésre méltó a város 
vezetőségének törekvése, hogy a legifjabb ge-
neráció is ismerje meg Gúta történetét. Ennek 
érdekében helytörténeti segédanyagot adott 
ki a Bagita Judit – Varga Tamás – Madarász 
Róbert pedagógus trió. Az általuk írt Gúta – 
helytörténeti és földrajzi regionális ismeretek 
című segédtankönyv az alapiskolások számá-
ra készült. Az ünnepségsorozat zárásaként 
a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban 
egyházzenei hangversenyre került sor Szabó 
Becse Ilona operaénekes és Nagy István orgo-
naművész közreműködésével.

Lapunk  
tartalmából:

● Fekete krónika  2. oldal
● Nógrádi Gergely koncertje 

Komáromban 2. oldal
● Jótékonysági hangverseny 

Gútán   2. oldal
● Holokauszt-emléknap  

a Selye János Gimnáziumban 

  3. oldal
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A komáromi képviselőtestület 43. ülésének folytatásaként az egyik legfontosabb program-
pontot a város területfejlesztési tervének elfogadása jelentette. Az anyag jelentős vitát vál-
tott ki a képviselők között, hiszen tartalmazta az új hídhoz szükséges elkerülőút feltétele-
zett nyomvonalát is. A Híd frakcióvezetője többször is hangoztatta, hogy az új fejlesztési 
terv elfogadása nélkül Komárom nem tud majd talpra állni, nem tudnak letelepedni új 
befektetők, beruházók.

Hosszú időre vágyálom marad a Komáromot elkerülő út terve

A képviselő-testület ismét 
a város érdeke ellen szavazott

Saját termesztésű marihuána
A komáromi rendőrök több tucatnyi vadkenderpalántát talál-
tak egy házkutatás során a Komáromi járásban fekvő Ekelen. 
A házkutatásra pénteken került sor a Komáromi Járásbíróság 
ügyeletes bírójának utasítása alapján.

Gúta írásos említésének évfordulóján

A házkutatás meg-
lepő eredménnyel 
zárult, hiszen a csa-
ládi ház melléképü-
letében, a sertésól 
mellett kialakított 
„termesztőben” ösz-
szesen 31 vadken-
derpalántát találtak.
Minden lefoglalt 

növényt laboratóriumi 
vizsgálatnak vetnek alá 
a rendőrségi laborató-
riumban. A komáromi 
bűnügyi rendőrség 
nyomozója megtette a 
szükséges intézkedé-
seket. Jelenleg folyik 
a 30 éves férfi kihall-
gatása.

Professzori címet kapott
Tóth János rektorhelyettes

Szeptember 19-én a pozsonyi Elnöki Palotában került sor arra 
az ünnepélyes eseményre, amelyen professzori címet adomá-
nyoztak a komáromi Selye János Egyetem korábbi rektorának, 
jelenlegi általános és fejlesztési rektorhelyettesének, Tóth János-
nak. A matematika tudományágban szerzett egyetemi profesz-
szori kinevezést az egyetem új professzora Andrej Kiska állam-
fő kezéből vette át. Tóth János 1986-ban kezdte matematikusi 
pályáját, munkásságát gazdag és figyelemre méltó tevékenység 
jellemzi. Az inaugurációs eljárást a pozsonyi Comenius Egyetem 
Matematikai, Fizikai és Informatikai Karán abszolválta.

A szlovák parlament alelnöke megköszönte
a komáromi labdarúgóklub levelét és ajándékát

Bugár Béla levelét megírta...
Korábbi számunkban közöltük azt az illedelmes és visszafogott hangú levelet, amelyet a KFC 
vezetősége írt Bugár Bélának, aki egy magyarországi lapnak nyilatkozva azon fanyalgott, hogy 
Komáromnak valójában nincs is szüksége a stadion megújítására és bővítésére, hiszen ott nincs 
is foci. A KFC vezetése Böröczky József könyvét is mellékelte, amely az akkor éppen 111. szüle-
tésnapját ünneplő klub munkáját foglalta össze. A levélre a parlament alelnöke válaszolt, ame-
lyet az alábbiakban közlünk.

Tisztelt KFC vezetőség!
Tisztelettel köszönöm levelüket és a könyvet, 
melyet hozzácsatoltak. Nagyon örülök annak, 
hogy további információkat szerezhetek egyik 
legrégebbi, nagy sikereket elért, s ma is eredmé-
nyesen működő futballklubunkról. Sok lelkes 
sportrajongó és még több elkötelezett támogató 
kell ahhoz, hogy egy ilyen klub működjön és 
fennmaradjon. Úgy látom, a komáromiak nagy 
része sportrajongó, hiszen csapataik a sport több 
területén is az országos élvonalban szerepelnek. 
Bízom abban, hogy a futballcsapatuk is hama-

rosan ezek közé tartozik majd. Igaz, én csalló-
köziként a DAC szurkolója vagyok, de őszintén 
örülnék annak, ha további régiós csapatok is 
felzárkóznának a legjobbak közé.
Kívánok Önöknek további sok sikert.
Üdvözlettel 

Bugár Béla

A KFC nagy megelégedéssel fo-
gadhatta Bugár Béla – aki nem 
utolsósorban a Most-Híd elnö-
ké és köztársaságielnök-jelölt 
– levelét, ám abban biztos le-
het, hogy a parlament alelnöke 
nem is vette kezébe a könyvet, 
illetve bele sem olvasott. Akkor 
ugyanis nem történhetett volna 
meg, hogy az „egyik legrégeb-

bi” fociklubról írt volna, ami-
kor a KFC az első hivatalosan 
bejegyzett szlovákiai labdarú-
góklubként ismert. A dunaszer-
dahelyi klub csak jó fél évtized-
del később alakult meg...
Tévedni emberi dolog, még ha 
politikusokról is van szó. A hi-
bákat vállalni kell és beismer-
ni, hiszen emberek vagyunk. 

Bugár leveléből egyetlen dolog 
hiányzik: a bocsánatkérés. 
Meggondolatlan, az anyaor-
szágot félrevezető mondatá-
val vérig sértette a komáromi 
sportolókat és a Duna-parti 
város lakosságát. 
Az elmaradt bocsánatkérés 
pedig egyben egyfajta önarc-
kép is...

Érdekes, hogy Bastrnák Tibor 
idejében, amikor a szlovák kor-
mány kihelyezett komáromi 
ülésén jelentős anyagi támoga-
tást hagytak jóvá egy új iparte-
lep kiépítésére, a frakcióvezető 
meg sem szólalt annak érdeké-
ben, hogy az akkori polgármes-
ter, Bastrnák Tibor „sétálóvá-
rosa” fantazmagória, amelynek 
eredményeképpen a város el-
veszti a jelentőségét, értékeit. 
Igaz, ez az ipartelep a Vág má-
sik oldalán épült volna, ahol a 
múlt század 70-es éveiben nem-
zetközi, európai fórumokon 
már jóváhagyott tervek szerint 
az észak-déli autóút vonalát 
közúti és vasúti híd segítette 
volna. Ennek érdekében az ak-
kori csehszlovák vasúttársaság 
kiépítette a téglagyári megálló 
helyett korszerű félautomata 
rendezőpályaudvarát is. A rend-
szerváltást követően Matejička 
Vladimír parlamenti képviselő 
volt az egyik élharcosa annak, 
hogy a tervek valóra váljanak, 
s az ő kérésére került sor az 
ominózus komáromi kormány-

ülésre is. Ekkor azonban már 
megkötés előtt állt a Bastrnák–
Zatyko paktum, s az „erősebb 
kutya elve” alapján végül Fico 
is rábólintott a magyarországi 
MSZP-kormány sürgetésére. 
Igaz, abban az időben Andruskó 
még az MKP színeit képviselte, 
csak később, a Híd megalakulása 
után követte Bastrnákot.
Mindez kifejezésre jutott a múlt 
heti ülésen is, amikor a magukat 
függetlennek valló képviselők is 
kijelentették, hogy nem értenek 
egyet az elkerülőút Holt-Vág fe-
letti vezetésével.
Valójában nem történt semmi. 
A képviselő-testület elfogadta a 
fejlesztési tervet, ám időközben 
megtudtuk azt is, hogy évtizede-
kig (!) kell majd várni az elke-
rülőút kiépítésére. A magyarázat 
egyszerű: Szlovákia gazdasági-

lag nem áll a helyzet magaslatán, 
és az elkövetkező húszegynéhány 
évben nem is lesz arra lehetősé-
ge, hogy felüljárót, két folyami 
hidat és 27 felvízi csatornahidat 
építsen. Nem szólva arról, hogy 
új közúti nyomvonalat is kiépít-
senek. Egyelőre csak ígéretek 
vannak arra, hogy Komárom 
arra, hogy rácsatlakozhat egy 
gyorsforgalmi útra, ami valójá-
ban még nem létezik.
Megfontolandó lenne azonban dr. 
Knirs Imre javaslata, aki tények-
kel igazolta azt, hogy még min-
dig olcsóbb lenne a Vág túlpart-
ján felépíteni az eredetileg oda 
tervezett kétfunkciós Duna-hidat, 
mert akkor nem lenne szükség fe-
lüljáróra, s a belvárost elkerülné a 
teherforgalom.
Ez viszont nem lenne légvár és 
fantazmagória.

A révkomáromi Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület felhívása

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület idén már  
hatodik alkalommal rendezi meg a magyar népmese napját

október 1-jén, hétfőn a Kossuth téren.
Komáromi ünnepségünkön népmeséinket, az egész magyarság 
mesekincsét, a magyar népmese napját ünnepeljük, s tisztel-
günk Benedek Elek emléke előtt születésének 159. évfordulója 
alkalmából.
Egyesületünk hatodik alkalom-
mal fordul a város magyar tany-
nyelvű óvodáihoz, iskoláihoz 
azzal a kéréssel, hogy egy kö-
zös, egyazon időpontban zajló 
egyszerre meséléssel ünnepeljük 
meg a magyar népmese napját. 
Ezúton kérjük, hogy intézmé-

nyükben a város magyar tany-
nyelvű óvodáival egy időben, 
2018. október 1-jén a délutáni 
pihenő előtt olvassák el a gye-
rekeknek Benedek Elek egyik 
tetszőlegesen kiválasztott me-
séjét és az idei Mátyás király-
emlékév tiszteletére egy Mátyás 
királyról szóló mesét.
Szeretnénk elérni, hogy a város 
magyar tannyelvű iskoláiban 
október 1-jén a délelőtt folya-
mán olvassák fel az iskola han-
gosbemondóján keresztül, vagy 
olvassák el más formában, kö-
zösen Benedek Elek egyik tet-
szőlegesen kiválasztott meséjét 
és egy Mátyás királyról szóló 
mesét az idei Mátyás király-em-
lékév tiszteletére. Bízunk ben-
ne, hogy az óvodák, iskolák ve-
zetői és elhivatott munkatársai 
csatlakoznak felhívásunkhoz. 
A népmese ünnepe délután 16 
órakor a Kossuth téren folytató-
dik, rossz idő esetén a Csema-
dok székházba – Kossuth tér 3. 
– várjuk az érdeklődőket. 

 Dr. Keszegh Margit

A Híd-as és pártszimpatizáns képviselők boszorkányüldözésnek  
minősítik a városi nyugdíjasotthon hiányosságainak feltárását

Lapunktól szokatlan, ám ezúttal indokolt, hogy két írásban is foglalkozzunk a komáromi önkormányzaton elhangzottakkal. Is-
mételten sor került ugyanis a főellenőri, illetve a Legfelsőbb Bűnüldözési Hivatal (NAKA) által elvégzett ellenőrzés értékelésére. 
A Híd frakcióvezetője a vita során folyamatosan védelmébe vette az intézményt, amely arról híresült el, hogy a környék legdrá-
gábbja és a legtöbb alkalmazottal rendelkezik. Pedig az ellenőrzés érdekes dolgokra hívta fel a figyelmet...
Többnyire olyan hiányos-
ságok, problémák kerültek 
nyilvánosságra, amelyek nem 
is érintették a jelenlegi intéz-
ményvezetést. Sajnos, beiga-
zolódott a lapunk által többször 
is leírt tény, hogy a környék 
legdrágább időseket gondozó 
intézményében már évek óta 
furcsa gazdálkodás folyik. Vé-

leményünk szerint ilyen sza-
badelvű gazdálkodás mellett a 
nyugdíjasotthon is a KOMVaK 
korábbi szintjére süllyed. Igaz, 
a Komáromi járás egyik legfi-
atalabb szociális szolgáltatáso-
kat nyújtó intézménye a komá-
romi nyugdíjasotthon, viszont 
tervezésekor nem fordítottak 
figyelmet az épület hőgazdál-

kodására. A falak nincsenek 
szigetelve, az ablakok és ajtók 
nem zárnak jól. Ezt a problé-
mát az épület tulajdonosának, 

vagyis Komárom városának 
kell orvosolnia.
A témával jövő heti számunk-
ban még foglalkozunk.
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Tragédiával végződött az iszogatás
Ismét ölt a mustgáz

Négy ember került életveszélybe egy újgyallai borospincében 
az ott felgyülemlett széndioxidtól. Főként a szüret utáni idő-
szakban emelkedik jelentősen a mustgáz(szén-dioxid-)mér-
gezés veszélye. A közhiedelemmel ellentétben, ha a kézben 
tartott gyertya lángja nem alszik el, az sem garancia arra, 
hogy nincs a pincében halálos koncentrációjú mustgáz. A 
mustgázmérgezés évről évre sok halálos áldozatot követel.
Múlt héten csütörtökön este 
egy 76 éves újgyallai férfi 
murciért (burcsák) indult bo-
rospincéjébe. Csapolás közben 

rosszul lett, ezért segítségért 
kiáltott. A nála tartózkodó 68 
éves barátja meghallotta a két-
ségbeesett segélykérést és le-
ment a pincébe, de nem tudta 

a már eszméletét vesztett pin-
cetulajdonost kihozni. A kette-
jük segítségére siető 41 éves 
szomszéd és annak 16 éves fia 

is lement a pincébe, de ők 
sem tudtak onnan kijutni.
A rendőrök, tűzoltók és 
mentők helyszínre ér-
kezéséig mindnyájan 
eszméletlenek voltak. A 
községbe több mentő-
egység érkezett, köztük 
egy mentőhelikopter is. 
A négy ember a must-
gázban lévő széndioxid 
belégzése következtében 
lett rosszul és ezért mind-
annyiukat kórházba szál-
lították. 
Az orvosok mindent el-
követtek a bajba jutottak 
érdekében, de a pincetu-

lajdonos életét már nem tudták 
megmenteni. Barátja jelenleg 
is súlyos állapotban van, de a 
két fiatalabb férfi már hazame-
hetett a kórházból.

A Kodály Zoltán Daloskör 2016-ban 
ünnepelte megalakulásának 60. évfor-
dulóját. Az énekkar első lépéseit maga 
Kodály Zoltán egyengette, aki hozzájá-
rult ahhoz, hogy a kórus az ő nevét vi-
selje, és élete végéig figyelemmel kísérte 

a tevékenységét. 1962-től hat évig szü-
netelt az énekkar munkája. Működését 
a szlovákiai magyar kórusmozgalom 
országos fóruma a Kodály Napok hatá-
sára újította fel ismét. 1969-ben, az első 
Kodály Napokon már újra együtt volt 

a Kodály Zoltán Daloskör, és a máig 
megrendezett fesztiválok egyikéről sem 
hiányzott. Az alapító karnagy, Ág Tibor 
1979-ig, Chemez Zsuzsanna három évig 
vezette a kórust. 1982-től Józsa Mónika 
a Daloskör karnagya.

Józsa Mónika a Nyitrai Kons-
tantin Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karának ének-
zene tanára, aki 1982 óta vezeti 
a Kodály Zoltán Daloskört. 
Tanulmányait a Népművelé-
si Intézet felsőfokú karnagy-
képző tanfolyamával kezdte 
Budapesten. A pozsonyi Zene-
művészeti Főiskolán 1992-ben 
szerzett karvezetői, 2003-ban 
pedig a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen 
ének-zenetanári és karvezetői 
diplomát. A pozsonyi Zene-
művészeti Főiskolán 2013-ban 
szerzett doktori (ArtD.) címet. 
Karnagya volt az Ifjú Szivek 
Magyar Művészegyüttes ének-
karának (1986-1992) és a ga-
lántai Kodály Zoltán Gimnázi-
um leánykarának (1981-1994). 
Karnagya a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Magyar 
Kórusának (1992-től). A Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusának 1980-

tól énekese, szólamvezetője és 
karnagya.
A Kodály Zoltán Daloskör az 
elmúlt időszakban számos ha-
zai és külföldi hangversenyen 
(Magyarországon, Kárpátalján 
és Erdélyen kívül Csehország-
ban, Németországban, Olasz-
országban, Franciaországban, 
Izraelben) képviselte eredmé-
nyesen Galánta városát. A Ko-
dály Napokon több alkalommal 
érdemelte ki a legmagasabb mi-
nősítési fokozatot. 
A galántai Kodály 
Zoltán Daloskör 60 
éves története arról 
tanúskodik, hogy a 
viharos időkben is 
hűségesek marad-
tak Kodály Zoltán 
művészeti örök-
ségéhez, szellemi 
végrendeletéhez, 
melynek lényege 
a közös éneklés 
megtartó ereje, s a 

Jótékonysági hangversenyt ad Gútán
a galántai Kodály Zoltán Daloskör

Négy emléktáblát kapott a 750 éves település
A Gúta első írásos említésének 750. évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepségsorozat szép eseménye volt, amikor pén-
teken délután a városi temető térségében leleplezték az egyik 
városi emléktáblát. Hamarosan mind a négy városba vezető 
út mellett ilyen tábla áll majd. A míves kivitelező táblával 
egyben napjaink gútai polgárai a nagy múlttal rendelkező, 
sok vihart megélt településük egykori lakói előtt tisztelegnek.

A rövid kultúrműsor után 
Koczkás Beáta alpolgármester 
röviden összefoglalta a város 
történetét, megemlítve azt, 
hogy 1268-ban IV. Béla király-
nak a komáromi várbirtokokat 
felsoroló oklevelében említik 
először a település nevét, Villa 
Gutaként. A történelem folya-
mán más neve nem is volt, leg-
feljebb a latin oklevelekben, a 
török adóösszeírásokban, a né-
met nyelvű iratokban és 1948-
ig cseh és szlovák nyelven is 
ez a név szerelt. A 750 évvel 
ezelőtti település a Vág-Duna 
bal partján terült el, innen köl-
töztek el lakói a folyópart köze-
lébe, megalakítva Nagy-Gútát. 
A törökök elől menekülve a la-

kosság a Vág-Duna jobb part-
jára kiköltözött, így alakult 
meg a mai város előtelepülése, 
Kis-Gúta. A mintegy 600 kilo-
grammos, tölgyfából készített 
táblát Nagy János László fa-
faragóművész tervezte és Ge-
rendás Norbert fafaragó véste 
tölgyfába a megálmodottakat.
– Az emléktábán látható fo-
lyók körüli jelképes házak, a 
gémeskút a Gútára máig jel-
lemző tanyavilágot jelképezik. 
A tábla tartógerendáján látható 
hala a gútaiak hajdani fő meg-
élhetési forrására, a halászatra 

utal, de a város többségét al-
kotó keresztény lakosságot is 
jelképezi és egyben jelzi, hogy 
az elkövetkező időszak Isten 
oltalma alatt a gyarapodásról 
és fejlődésről szól majd – hív-
ta fel az alpolgármester a je-
lenlévők figyelmét.

Felvételeinken (fent jobbra) 
az üdvözlőtábla, lent balra 
a tábla felállítása, illetve az 
a pillanat látható, amikor 
Horváth Árpád polgármes-
ter és Gerendás Norbert le-
leplezi a táblát.

Illusztráció

Nógrádi Gergely főkántor koncertje Komáromban
TUMBALALAIKA

A komáromi Zidó Hitközség nem csupán a hagyományőrzés terén végez aktív tevékenységet, hanem 
jelentős módon hozzájárul Komárom kulturális életének gazdagításához is. Valamennyi központi 
ünnepségükön a „nyitott kapuk” jegyében bárki részesülhet a jiddis művészet értékeiből.
Szeptember 30-án, vasárnap 14 
órakor a budapesti Frankel Leo 
úti zsinagóga főkántora ad hang-
versenyt a komáromi Menházban. 
A világszerte ünnepelt főkántor 
egyedülállóan sokszínű műsora 
kétségkívül az esztendő egyik le-
gizgalmasabb produkciója. A jid-

dis daloktól a „zsidó Broadway” 
komponistáinak leghíresebb mu-
sicalslágereiig számos zenei mű-
fajt felvonultató koncerten Tesz-
ter Nelli kísér zongorán.
Nógrádi Gergely, a Frankel Leó 

úti zsinagóga főkántora gene-
rációja kiemelkedő tehetséggel 
megáldott képviselője, aki az 
elmúlt években négy kontinen-
sen adott koncerteket, rendkí-
vüli sikerrel. 2015-ben Európa 
első számú kántorhangjának 
választották az angliai Leedsben 
tartott kántor-világtalálkozón. 
A floridai Palm Beachen 2016-
ban megkapta a Zsidó Pavarotti 
címet, 2017-ben Washingtonban 
a Magyar Kultúra és Művészet 
Tiszteletbeli Nagykövete kitün-
tetésben részesítették. 2018 ta-
vaszán Flown Flag capitoliumi 

elismerést kapott Michael S. Lee 
amerikai szenátortól. Az elmúlt 
évtizedben tíz CD-n és DVD-
n szerepelt énekművészként, 
emellett íróként több mint ötven 
könyv szerzője.
Teszter Nelli zongoraművész

1979-ben született Kárpátalján, 
Beregszászon. A Zádor Dezső 
Állami Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola elvégzése után 1997-
ben Magyarországra költözött. 
Zongoratanári tevékenységét a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskolán folytatott tanulmányai 
mellett párhuzamosan végezte. 
2003 óta Budapesten él, a Ma-
gyar Táncművészeti Egyetem 
vezető korrepetítora, népszerű 
koncertező művész, boldog csa-
ládanyaként neveli kétéves kisfi-
át férjével, Kurucz Ákos rabbije-
lölttel.

Pedagógiai szakképesítést szerezhetnek
A komáromi Selye János Egyetem szeptember 30-ig várja azoknak a diplomásoknak a 
jelentkezését, akik egyetemi diplomával (Mgr., Ing.) rendelkeznek, de pedagógiai képe-
sítésük nincs. Számukra a közoktatásban való részvételhez elengedhetetlen a pedagógi-
ai képesítés (doplňujúce pedagogické štúdium) megszerzése.
Az egyetem szakmai segít-
séget kíván nyújtani ahhoz, 
hogy módjuk legyen szaktan-
tárgyakat oktatni a képzés el-
végzése után.
Az alábbi tárgyakban szerez-

hetnek tanári kompetenciát: 
közgazdaság és menedzs-
ment, teológia, biológia, ké-
mia, informatika, matemati-
ka, magyar nyelv és irodalom, 
szlovák nyelv és irodalom, 

angol nyelv és irodalom, né-
met nyelv és irodalom, peda-
gógia, történelem. 
Bővebb információ az SJE 
Tanárképző Kar oldalán talál-
ható.

Halva találták
Csütörtökön a kora esti órákban egy ismeretlen nő holttestét ta-
lálták meg az arra járók Komáromban a Vág-híd alatt. A test a 
híd alatti köveken feküdt.
A lakossági bejelentés alapján 
kiérkező komáromi városi rend-
őrség biztosította a területet a 
mentőszolgálat érkezéséig. Az 
ügyeletes orvos nem talált kül-
sérelmi nyomokat a holttesten, 
ám ennek ellenére elrendelte a 
törvényszéki boncolást.

Időközben kiderült, hogy a csa-
lád bejelentése alapján a rendőr-
ség reggel óta kereste a hölgyet, 
aki otthonából ismeretlen helyre 
távozott. Egyes feltételezések 
szerint séta közben rosszul lett 
és a vízben próbálta felfrissíteni 
magát.

nemzet felemelkedésén való fá-
radhatatlan munkálkodás. 
Különös megtiszteltetés érte 
Gútát, ahol a galántai Kodály 
Zoltán Daloskör október 6-án 
17 órakor a Gútai Városi Műve-
lődési Központban jótékonysá-
gi koncertet ad a nagydobronyi 
Irgalmas Samaritánus Reformá-
tus Gyermekotthon javára. A 
koncerten közreműködik Jónás 
Csaba előadóművész, Sipos Dá-
vid és Zsapka Attila zenészek. A 

kórust Józsa Mónika vezényli, 
zongorán Nagy István kíséri. Az 
est háziasszonya Bodri Eleonó-
ra, a Pátria Rádió munkatársa. 
A koncerten elhangzik Derzsi 
György A bűn, ha bűn marad 
című dala a Vörös Rébék musi-
calből, melyet a szerző erre az 
alkalomra dolgozott át a kórus 
részére. 
Az est meghívott vendége Ka-
tona Viktória, a gyermekotthon 
lelkész igazgatója.

Díjat nyert a komáromi kórház
onkológiai projektje

Az Agel csoport által működtetett komáromi kórház komplex on-
kológiai központjának projektje díjat nyert a szlovák orvostudo-
mány területén jelentkező innovációkhoz való hozzájárulásért a 
„TOP innovációk az egészségügyben 2018” elnevezésű országos 
felmérés keretében. Ennek célja kiemelni azokat a munkahelyeket, 
teljesítményeket, műtéteket, illetve technológiákat, amelyek jelen-
tősen növelik az egészségügyi ellátás színvonalát Szlovákiában. 
A laikusok és a szakemberek nyáron szavazhattak online az ankét 
keretében. Miroslav Jaška, a komáromi kórház igazgatója szerint 
a komplex onkológiai központ a legmodernebb kezelést nyújtja, 
amely fokozatosan kiszorítja az eddig használt módszereket. Az 
egészségügyi szolgáltatást mintegy félmillió lakos veheti majd 
igénybe, főleg a déli és a közép-szlovákiai régiókból.
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Legyen Ön is a Csallóköz krónikása!
Csallóközi históriák néven indított böngészőben játszható játékot a Kukkók Polgári Társulás, azzal a céllal, hogy meg-
ismertesse a fiatalokkal a csallóközi mondák világát. A www.csallokozi.historiak.sk címen elérhető projekt egyelőre 62 
csallóközi település közel 160 „históriáját” felhasználva született meg, hogy összegyűjtse, és szórakoztató formában 
ismertesse meg a Csallóköz mondakincsét, ezáltal népszerűsítve a gyermekek és fiatalok körében a térség folklórját, 
népi kultúráját, regionális történelmét. A játék a települések feloldására, az ott található történetek elolvasására, majd 
az azokat követő kvízkérdések megválaszolására épül.

A játékosok egy illusztrált Csallóköz-
térképen választhatnak kezdő települést, 
majd onnan indulhatnak útnak a története-
ket elolvasva. Településről településre ha-
ladva, pontokat, aranyakat és jelvényeket 
gyűjtve lépkedhetnek felfelé a játékbeli 
ranglistán: felfedezőből kalandorrá, végül 
pedig krónikássá válhatnak. A kitartóak 
időnként egy-egy kihívás során mérettet-
hetik meg magukat, miközben eléjük tárul 
a Csallóköz új, izgalmas, sokszor vicces 
és néhol szomorú, a mondák által megfes-
tett világa.
A szövegekben, amelyek nagyrészt tör-
téneti mondák, hiedelemmondák és helyi 
mondák, keveredik a valóság a képzelet-
tel. A játékosok olvashatnak történelmi 

eseményekhez ('48-as forradalom és sza-
badságharc, világháborúk) és a népi hitvi-
lág természetfeletti lényeihez (tündér, bo-
szorkány, iglic, tüzesember) kapcsolódó 
történeteket egyaránt. Az illusztrált mon-
dákat szómagyarázatok és képek egészí-
tik ki, elősegítve a szövegben előforduló, 
kevésbé ismert, illetve idegen szavak (táj-
szavak, régies kifejezések) értelmezését. 
A társulás célja, hogy a játékot jelen 
formájában minél több iskolással meg-
ismertesse. A szövegállomány az írásos 
források feldolgozása, és saját gyűjtések 
alapján folyamatosan bővül. A társulás a 
gyűjtőmunkát szeretné kiterjeszteni to-
vábbi felvidéki magyar tájegységekre is.
A közel egy éve indult gyűjtést és a játék 

elkészültét a magyar kormány, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága, és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

A Kukkók Polgári Társulásról
A Kukkók PT 2001-ben alakult. Több 
mint másfél évtizedes tevékenysége során 
több kistérségi, elsősorban régiófejleszté-
si és környezetvédelmi projektet valósí-
tott meg. Programjainak központi témája 
a fenntartható fejlődés és a környezet-
tudatosság mellett a regionális identitás 
megerősítése volt. 
További információ:

Kukkók Polgári Társulás
Horváth Ákos elnök

e-mail: iglic@historiak.sk

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 általános- és 
középiskolákban. Szeptember 13-án a gimnázium előtt gyűl-
tek össze a 2. évfolyam diákjai, hogy közösen emlékezzenek 
meg az áldozatokról. 
Intézményünkben, immár ha-
gyományosan – évente több 
ízben – megpróbáljuk a felnö-
vekvő korosztály számára az 
iskola vezetői és tanárai hoz-
záállása és a neves vendégelő-
adók tanúságtétele révén egy-
értelművé tenni, hogy a múlt 
felkiáltójelei a mai társadalom 
számára is intő jelek. Az idei 
program célja nemcsak a meg-
emlékezés, hanem a múlt tel-
jesebb megértése, az empátia 

felkeltése, s annak felismeré-
se, hogy a holokauszt az egész 
emberiség számára hatalmas 
veszteséget jelentett, s ezáltal 
megakadályozzunk bármiféle 
népirtást, akárhol is történ-
jen az a világban. Rendhagyó 
módon a filmvetítéssel egybe-
kötött előadásra idén a Tatra 
moziban került sor. Az idei 
megemlékezés érdekessége, 
hogy gimnazistáinkon kívül a 
programon részt vett a szlovák 

gimnázium és az 
ipari szakközépis-
kola egy-egy osz-
tálya is. 
A filmbemutató 
előtt rövid tájé-
koztatót hallhat-
tak a diákok, majd 
Susanne és Péter 
Scheiner hatvan-
perces dokumen-
tumfilmjét nézték 
meg, amely a ko-
máromi zsidó élet 
felélénkítéséről és 
az ezzel kapcso-
latos kérdésekről 

szól. Komáromban a háború 
előtt 2 743 zsidó élt, a holoka-
usztot 248-an élték csak túl. A 
hitközségnek ma 58 bejegyzett 
tagja van. Feldolgozta Komá-
rom a mai napig ezt a veszte-
séget? Van-e antiszemitizmus 
Komáromban, hogy látja egy 
külföldön élő, ritkán hazalá-
togató komáromi, főként az 
utolsó 20 év fejleményeit? A 
közösség története mellett szó 
esik a zsidók és nem zsidók 
együttéléséről Komáromban, 
illetve központjuk, a Menház 
rekonstrukciójáról, amelyet a 
szponzorok és a város segít-
ségével sikerült felújítani. A 
film arról is szól, hogy a zsidó 
közösség megtalálta helyét a 
város életében, de szól az ag-

godalmakról és félelmekről is 
egyaránt. A program második 
részében Komárom polgár-
mestere, Stubendek László és 
a film rendezője, a Svájcban 
élő, de komáromi születésű 
Scheiner Péter köszöntötte a 
diákokat. Az emléknap méltó 
lezárása dr. Novák Tamás ho-
lokauszt-kutató rövid, de iga-
zán velős előadása volt. 
A történelmi tanulságok őszin-
te kimondásával el tudjuk érni, 
hogy megfelelő oktatási prog-
ramokkal, magunk és mások 
iránti tiszteletre neveléssel fel 
tudjuk készíteni a jövő generá-
ciót egy emberségesebb világ 
építésére.

Králik Zsuzsanna
főszervező

A terjesztők után
az „ellátó” kezén is kattan a bilincs?
Nem értek célba a dílerek
A rendőrség már korábban felfigyelt arra a társaságra, amely 
Komáromban az egyik legnagyobb drogterjesztést végezte. A 
múlt hét folyamán, alapos előkészítés után lecsaptak a dílerekre, 
ugyanis hírt kaptak arról, hogy „anyagért” indul a társaság.

Életveszélyes erkélyek  
a város szívében

Jogos a felháborodás, hiszen a Komáromi Városi Hivatal hozzá-
állása, tétlenkedése megmagyarázhatatlan. Szerintük jó, ha a kis-
nyugdíjas, elüldögél a tv előtt, de ne akarjon kimenni az erkélyére! 
Hiszen azt nem lehet leaszfaltozni, kölcsönpénzből kampányolni … 
Komáromban az Ispotály és Gazda utca kereszteződésénél talál-
ható egymás mögött három 3 emeletes, Komárom város tulajdonát 
képező épület, összesen 96 lakással. Ezek zömét idős, egyedülálló 
emberek lakják. 
A több évtizedes épületek 
évek óta nem voltak javít-
va, felújítva. Állaguk egy-
re romlik. A lakók évente 
jelentették a tulajdonos-
nak a problémákat, töb-
bek között az erkélyek ka-
tasztrofális állapotát is.
Ám a panaszt sikerült az 
illetékeseknek rövid időn 
belül megoldani! 
A tulajdonos, azaz Ko-
márom város vezetősége és az épületek kezelője (Handimex Kft.), 
tekintettel az erkélyek állapotára, közös elhatározással és nemes 
egyszerűséggel szigorúan betiltotta az erkélyek használatát! Így 
tehát az itt élő, életüket munkával eltöltött, mostanra már járni 
is alig tudó, kis nyugdíjból tengődő emberektől elvették azt a le-
hetőséget is, hogy esetleg élvezhessék a kora őszi napsütést az 
erkélyeken. Közelegnek az önkormányzati választások, gondolom 
pár napon belül gyakran látunk majd ígéretcsokrokkal pózolókat 
– mert ugyebár ilyenkor a kisnyugdíjas is számít – addig és utána 
pedig marad a balkonhasználat betiltása ...

Fazekas Tímea
(Ethey Katz)

A feledékenység következménye
Személygépkocsival indult vásárcsarnoki bevásárlására egy ko-
máromi hölgy, aki a parkolóban annak rendje és módja szerint 
bezárta autóját. Amikor viszont haza akart menni, nem találta a 
járművét, ezért bejelentést tett a rendőrségen.
A  rendőrök azonnal elren-
delték a komáromi határátke-
lőhely figyelését, ugyanis az 
elmúlt évek tapasztalata azt 
igazolta, hogy a kocsitolvajok 
többnyire igyekeznek mielőbb 
átlépni zsákmányukkal a határt.
Egy másik járőr a kocsitulajdo-
nossal viszament a vásárcsar-
nokhoz és átnézték a parkolót. 
A legnagyobb meglepetésre a 
hölgy az épület egy másik bejá-

ratánál sértetlenül megtalálta az 
„ellopott” kocsit. Kiderült, hogy 
egyszerűen elfelejtette, melyik 
kapun lépett be az épületbe, s 
másutt kijőve kereste az autót. 
Mentségére szolgáljon, hogy a 
vásárcsarnok felér egy labirin-
tussal...
Az ügy szerencsés véget ért és a 
rendőrség a bejelentést követő-
en fél órán belül sikeresen le is 
zárhatta az ügyet.

Kiss Péntek József
már az égi társulatot igazgatja
Hány éve ismertük egymást? Bizony, akárhogy is számolom, 
több, mint fél évszázados volt a kapcsolatunk. És milyen is a 
sors? A világot jelentő deszkákon barátkoztunk össze, azon a 
színpadon, amelyet éppen a Tom Sawyer előadására újítottak 
fel. Egyszerre voltunk díszletesek, világosítók, színészpalán-
ták. Téged rabul ejtett a szuffiták pora, a portálfény, ezektől 
egy életre nem tudtál elszakadni. Útjaink másfelé vezettek, te 
a színpad világában akartál élni.
Közben pedig sodródtál, kerested az utat, a megnyugvást, a 
családi békét, a kiegyensúlyozottságot. Az új generációnak 
szeretted volna átadni a költészet iránti szeretetet, bevezetni 
őket a színpad világába.
Csak verseidből érződött ki a 
nyugtalanság, a többet akarás, a 
„Józsi-féle” melankólia. Dühös 
voltál a gyarlók értetlensége mi-
att, folyamatosan tanultál. Vég-
re révbe értél, egyszerre lehettél 
pedagógus és rendező is. Tagad-
hatatlan, hogy a GIMISZ a te 
segítséged nélkül nem is jöhetett 
volna létre, sorozatban arattad 
a sikereket az évente megúju-
ló társulatokkal. Újra diáknak 
érezted magad közöttük. Hidd el, 
ők meg egyfajta pótapának te-
kintettek téged, aki furcsa, rekedtes hangján tanácsot adott az 
őket foglalkoztató kérdésekben, legyen az színészi, vagy szív-
beli válság. Csak a saját szíveddel nem törődtél. 
Azután újabb csodát tettél, megmutattad, hogy az egyesek sze-
rint szakbarbárokat nevelő iskolában is lehet színjátszó kört 
alakítani, sikereket aratni. És ott volt természetesen az ÉS?! 
Színház, amelynek gálaestjén már nem lehettél ott, pedig meg-
ígérted. Ők a színpadon sírtak, mert tudták, hogy le kell zárni-
uk életük egy jelentős szakaszát, mi belül zokogunk.
A hivatalos nekrológok szűkszavúak: 66 éves korában meg-
halt a Mics Károly Életműdíjas és Kulcsár Tibor-díjas Kiss 
Péntek József, felvidéki rendező, író, tanár.
Kevesen tudják, hogy valójában távozásoddal mit is veszítet-
tek. Mi, a barátok, szeretteid igen. Sokat.
De emléked még jó néhány generáción át itt marad, s ha fel-
nézünk az égre, talán láthatjuk, ahogy az égi színpadon új va-
rázslatra készülsz, egy új társulattal.

Barátod, Lajos

Kiss Péntek Józseftől szombaton 14 órakor a komáromi 
református temetőben vesznek végső búcsút családtagjai, 

barátai és tisztelői.

Az egyik komáromi taxiválla-
lat gépkocsijával Komáromból 
Izsára mentek, ahol az egyik 
családi háznál türelemre kérték 
a sofőrt, s a három férfi és egy 
nő bement a házba. Valóban 
nem voltak bent sokáig, nagy 
valószínűség szerint már elő 
volt készítve az „üzlet”, s in-
dultak vissza a járási székhely-
re.Oda azonban már bilincs-
csel a kezükön mentek, mert a 
gyorsbevetésű rendőri egység a 
taxit megállítva a kocsi utasait 
a földre fektette és már kattant 
is a bilincs a kezükön. Értesü-
léseink szerint azért volt szük-
ség a kommandósokra, mert a 

drogterjesztők feltételezhetően 
lőfegyverrel is rendelkezhet-
tek. Nemcsak a négy utast és 
a taxist tartóztatták le, hanem 
a járművet és szintetikus dro-
gokat is lefoglaltak. Azt, hogy 
miféle és milyen mennyiségű 
drogot találtak, a rendőrség 
nem részletezte, ahogy azt 
sem, hogy a drog közvetlenül 
az utasoknál volt-e, vagy pedig 
a taxiban.
Azt, hogy a taxis Izsán ponto-
san melyik háznál és milyen 
okból állt meg, a kihallgatás 
során sikerült megtudniuk, így 
az előzetes letartóztatásben le-
vők száma tovább bővülhet.

A megyei közgyűlés egészségügyi szakbizottságának ülésén dr. 
Viola Miklós sebész sürgette az illetékeseket, hogy mielőbb fog-
lalkozzanak a komáromi kórház területén levő utak állagának 
javításának ügyével. – Nyugodtan állíthatom, hogy az ápolókat 
nehéz feladat elé állítják a szinte mindenütt megtalálható gödrök, 
beszakadt úttestek, amikor hordágyon, tolószéken szállítják a be-
tegeket a különféle vizsgálatokra – mondta a közismert sebész, 
akinek választási programjában is szerepel ennek a problémának 
a megoldása. – A képviselőtársak is egyetértettek a javaslattal, 
miszerint nem elég foltozni, hanem a kórház valamennyi útját új 
aszfaltszőnyeggel kell ellátni. Egyelőre a megyei főorvos vizsgálja 
majd azt, hogy ennek anyagi terhe a megyére, vagy a kórház bér-
lőjére hárul-e – tájékoztatta lapunkat a megyei képviselő. 
 

Foto: Jakab István

Dr. Viola Miklós sürgeti a kórház útfelújítását
A megye már keresi a megoldást
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A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno  E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Bo l t bó l  é rkezve

humor-csokor
Apuka nyakába veszi a kislányát, de amikor a gye-
rek már jó ideje az apja haját húzogatja, rászól:
– Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod a hajam.
Mire a gyerek duzzogva:
– Jó, akkor nem keresem tovább a rágógumimat.

Egy részeg filozofál a kocsmában:
– Pontosan emlékszem arra, hogy mikor nősül-
tem. Arra is kiválóan emlékszem, hol nősültem 
meg. Arra a dologra viszont egyáltalán nem em-
lékszem, miért is nősültem meg?
– Milyen a villanyszerelő munkája?
– ???
– Feszültséggel teli.

A skót szállodában egy vendég panaszkodik:
– Kérem, a szobában a csapból csak 20 fokos víz 
folyik. Miért írják akkor a prospektusban, hogy 
hideg és meleg víz is van?
– Mert mosakodni hideg, inni viszont meleg...
– Na, hogy megy a lányodnak az autóvezetés?
– Mint a villám!
– Olyan gyorsan?
– Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik.

Növényvédelem
Szeptember a kertekben

A kerti munkák tekinteté-
ben a szeptember alighanem 
az egyik legmozgalmasabb 
időszak, hiszen ekkor kell 
felkészítenünk a kertünket 
arra, hogy jövőre is megfelelő 
formában pompázzon, illetve 
a lehető legszebb és legjobb 
termést hozza számunkra. A 
talaj előkészítése ugyanis pél-
dául legalább olyan fontos, 
mint az általános szeptemberi 
kerti munkák, legyen szó akár 
a gereblyézésről, akár az utol-
só fűnyírásokról.
A szeptember annyiból elő-
nyös a kerti munkák tekin-
tetében, hogy ez az időszak 
leginkább a szüretelésről szól, 
ezáltal a beérett almát, körtét, 
a kései barackot vagy a szőlőt 
ilyenkor szedjük le és tesszük 
el télire, vagy a hűtőházba, 
vagy egy jól szigetelt, min-
dig hűvös pincébe, ahol akár 
tavaszig is elállnak majd a 
gyümölcsök – természetesen 
folyamatos válogatás mellett.
Sokan abban a tévhitben él-
nek, hogy ezek utóérőek, 
azonban a valóságban ez 
tévedés, az alma és a körte 
esetében ugyanis lehet kicsit 
csalni a szüret időpontjával, 
de a szőlő például már nem 
lesz édesebb, inkább megrot-
had a fürtön.
A gyümölcsök mellett érde-
mes a zöldségeskertet is már 
szeptemberben tisztába ten-
ni, és felásni, hogy megfele-
lő ideig pihenhessen a jövő 
tavaszi szezon kezdetéig. A 
felásáson túl már ilyenkor 
vethetünk spenótot és fejes 
salátát – természetesen a te-
lelő változatokat –, miköz-

ben fontos gondoskodnunk 
a trágyázásról is, amit vagy 
ilyenkor elvetett mustármaggal 
érhetünk el, amit tavasszal, zöl-
den a földbe szánthatunk, vagy 
a gazok és a megtermett növé-
nyek egy részének aláásásával 
vagy alászántásával.
Szintén ilyenkor érdemes el-
ültetni a jövő gyümölcsfáit is, 
főként a bogyós gyümölcsök 

és a szőlőoltványok szeretik 
nagyon, ha ilyenkor kerülnek 
a földbe, de alma- és körte-
fát is nyugodtan áshatunk el 
ilyenkor, hogy tavasszal hatal-
mas hajtásokkal ereszthesse-
nek gyökeret. Érdemes ilyen 
esetekben földlabdás ültetést 
végezni abban az esetben, ha 
lehetőségünk van ilyen növé-
nyeket beszerezni.
Természetesen szeptemberben 
a díszkert gondozásának is neki 
lehet már állni, így például a 
kardvirág hagymáit érdemes 
kiszedni, míg a tulipán, a já-
cint vagy a nárcisz hagymáit 
ilyenkor kell elültetni ahhoz, 

hogy még az ősszel megfele-
lően meggyökeresedhessenek, 
tavasszal pedig csodálatos vi-
rágukkal elsőként örvendeztes-
senek meg minket.
Ha a nyár folyamán bármi-
lyen betegséget észleltünk 
volna dísznövényeinken, ér-
demes ilyenkor gondoskodni 
a megtisztításról, ezáltal a föld 
felfrissítéséről, nagyon sok 
betegséget ugyanis ott kell ke-
resnünk.
Természetesen már nyugod-
tan nekiállhatunk az elszáradt, 
vagy elvirágzott egynyáriak, 
esetleg évelő növények levágá-
sának, illetve visszametszésé-
nek, de az örökzöldek, illetve 
a cserjék metszését, valamint 
formázását sem kell tovább ha-
logatni, hiszen szeptemberben 
általában már megmutatják 
magukat a betegségek, az el-
száradt ágak, ezen felül pedig 
a hó súlyát is jobban elbírják a 
megmetszett, erős ágak.
Ha szeretnénk tehát megelőz-
ni az ebből fakadó töréseket, 
illetve télen is gyönyörködni 
cserjéinkben, valamint örök-
zöldjeinkben, akkor ne hagy-
juk tavaszra a metszést, hanem 
intézzük el minél előbb, hiszen 
tavasszal bőven lesz dolgunk. 
Ugyanez igaz egyébiránt a 
fűfélékre, sőt a cserepes dísz-
növényekre is, amelyeket már 
érdemes fagymentes helyre 
vinni, hiszen ilyenkor már szá-
míthatunk nagyon hideg hajna-
lokra, amelyek könnyen örökre 
tönkretehetik virágainkat.
  anna–

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 Vízöntők számára ez 
a hét a küzdelem hete lesz. Mérhetetlen kitartásra, akaraterőre 
és önfegyelemre lesz szüksége ahhoz, hogy meghaladja saját 
fizikai és lelki korlátait. Csak a cél lebegjen a szeme előtt és 
nem marad el a megérdemelt siker, mindehhez azonban nagy 
kitartás is kell.
HALAK (február 21. – március 20.) Az egyedülálló Halak na-
gyon türelmetlenül várják társukat, de ezt sajnos nem lehet si-
ettetni. Az persze nem árthat, ha lehetőséget ad a találkozásra, 
vagyis társaságba megy, szórakozik, ismerkedik. Szíve mélyén 
ön is tudja, hogy nem sokáig lesz magányos farkas.
KOS (március 21 – április 20.) Alakítsa úgy ezt a hetet, hogy 
feltöltődhessen! Egészsége és energiatartalékai nagyon megfo-
gyatkoztak. Húzódjon vissza kissé az önt körülvevő pörgésből és 
keressen egy nyugodt szigetet, ahol törődhet kicsit testi és lelki 
egészségével. A kiegyensúlyozottság és ellazultság most csodát 
tehet önnel!
BIKA (április 21. – május 20.) Nyitottsága imponál az embe-
reknek, köztük valakinek, aki jóval többet szeretne öntől a barát-
ságnál. Ha késznek érzi magát egy új kapcsolatra, töltsenek több 
időt együtt és ismerkedjenek. Ha pedig úgy érzi, mintha mindig 
is ismerték volna egymást, nyugodtan gyorsítson a tempón.

IKREK (május 21. – június 21.) Állítson össze egy listát a ten-
nivalóiról és igyekezzen tartani magát hozzá! Ha nem intézi 
el a fontos hívásokat, bevásárlásokat, ügyintézéseket, annyi 
minden marad a nyakán, hogy nem tud majd nyugodtan ké-
szülni az ünnepekre. Néhány óra alatt utolérheti önmagát és 
máris szabad!
RÁK (június 22. – július 22.) Rövid idő alatt sok pénzt elszór-
hat, ha nem figyel oda. Ha vásárolni megy, szinte mindenbe első 
látásra beleszeret és nem tud ellenállni az új dolgoknak. Önnek 
kell tudnia, melyik érzés lesz erősebb, amikor hazaér, öröme az 
új dolgok, vagy aggodalma üres pénztárcája miatt.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha partnere egy ideje 
egyre gyakrabban emlegeti, hogy milyen fontos a kapcsolaton 
belül is szabadságot adni a másiknak, egyezzen bele és próbál-
ják ki, milyen is lenne így a viszonyuk. Meglepődve tapasztalja 
majd, mennyire kinyílik a világ, és hogy párjában milyen hamar 
felébred a féltékenység.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Érdemes ezen a hétvé-
gén odafigyelni kicsit az egészségére. Különösen a tisztító kúrák 
hatékonyak most, ezért ha fontolgatta mostanában egy ilyen el-
végzését, ne halogassa tovább. Ha még nem érzi magát késznek 
erre, először környezetét tegye rendbe egy alapos nagytakarítás-
sal.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nem szereti, amikor 
valaki nem a hagyományos minták szerint gondolkozik, mert bár 
gond nélkül képes követni bármilyen gondolatmenetet, nem szí-
vesen tornáztatja az agyát, ha nem muszáj. Pedig érdemes lenne 
nyitottnak lennie most, mert új hozzáállással saját problémáit is 
könnyedén megoldhatná.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Vár önre néhány ten-
nivaló ezen a héten, amelyeket azért is érdemes elintéznie, mert 
a csillagok állása egy új kezdetet jelez, és sokkal intenzívebben 
megélhetjük valaminek a kezdetét, ha nem tereli el figyelmünket 
számtalan korábbról maradt elintézendő ügy.
NYILAS (november 23. – december 21.) Határozatlansága 
már megint megnehezíti az életét. Sajnos ez a hátránya annak, 
ha valaki nyitott és mély beleérző képességgel rendelkezik, így 
ugyanis pontosan tudja, hogy a dolgok nem egyszerűen feketék 
vagy fehérek, hanem mindenben találhat jót és rosszat is. Akkor 
pedig mi alapján döntsön?
BAK (december 22. – január 20.) Romokban heverő önbizal-
mának jót tesz, ha valami kézzelfogható dolog megvalósításába 
kezd. Szépítgesse otthonát, barkácsoljon, vagy hozzon létre bár-
mi mást, ami hosszabb ideig emlékezteti rá, hogy mi minden-
re képes, ha hisz saját kreativitásában és fantáziájában! Legyen 
azonban bátrabb, kezdeményezőbb.

A börtönlelkész kérdezi az elítélttől:
– Miért csukták le?
– A hitem miatt.
– ???
– Azt hittem, nem derül ki, amit tettem...
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Komáromi szemészetünkre
szakképzett

nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

Autószerelő
végzettséggel

munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe, 
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt:

0908 944 944

Eladó 2019 szeptemberéig jótállás alatt levő 
Kenwood KHH323 konyhai robotgép 150 euróért. 

Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

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 07-es kistraktor
felszereléssel együtt.

Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 432 065
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MŰSORA JÁNLAT
szeptember 29-től  október 5- ig

SZOMBAT

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

TV2
7.30 Mesék ,  12 .40 Csa lá -
d i  t i t kok ,  13.45 Szökőhév 
(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 P i xel  (a mer.) , 
21.15 A z A ma zonas k i n-
cse (a mer.) ,  23.25 A 47-
es  üg y nök (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.25 
Autogram, 14.05 Házon 
kívül, 14.35 Doktor Mur-
phy (amer.), 15.40 Perzsia 
hercege (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz Plusz, 
20.00 A mi kis falunk (ma-
gyar), 21.00 Drágán add a 
kutyádat (amer.), 22.45 A 
herceg (amer)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 13.00 
A hang ereje (amer.), 15.00 
A gyanú árnyékában, 20.00 
A beavatott (amer.), 22.20 
CSI: Miami helyszínelők 
(amer.), 23.20 Csúcshatás 
(amer.)

M2
12.40 Mir r-Mur r kan-
dúr kalandjai, 13.10 Egy 
komisz kölyök naplója, 
13.20 A város hősei, 14.15 
A kis sárkány kalandjai, 
16.40 Micimackó, 18.15 
Sam, a tűzoltó, 20.15 Vi-
olet ta (argent in), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 Jazz 
Akuszt ik, 0.50 Csak Isten 
bocsáthat meg (angol)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .50 Rex Rómá-
ba n (német) ,  13.45 Sze -
rel mem a szomszédom 
(a mer.) ,  15.15 Eg y ma-
g yga r  nábob (mag ya r) , 
17.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.35 
Í zek pa lot ája  (f r a nc ia) , 
21.20 Szent  Mi há ly-nap

Duna World
11.15 És ak kor a pasas 
(magyar), 14.15 Család-
barát , 16.20 Új idők újda-
lai , 16.50 Szent Mihály-
nap, 18.50 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 21.00 Híradók, 
21.35 Fábr y, 23.00 Tóth 
János (magyar), 0.00 
Opera Café, 2.30 Egy ma-
gyar nábob (magyar)

Pozsony 1
11.50 Szlovákia, szeret-
lek!, 14.25 Miss Marple 
(angol), 16.00 Starman, 
17.55 Úttalan utakon, 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A test titkai, 21.30 Talk-
show, 22.20 A hal neve: 
Wanda (amer.)

Pozsony 2
13.05 Farmereknek, 14.00 
Szlalom, 15.15 Vadá-
szoknak, 15.40 Kvartett , 
16.05 Európa képekben, 
16.50 EL Magazin,  17.45 
Labdarúgás,  20.15 Őran-
gyalok, 20.45 Bony és a 
nyugalom (cseh),  22.15 
Fesztiválpercek, 22.20 A 
híd (svéd),  23.20 Isten 
veletek,  elvtársak! 

Markíza tv 
9.20 Beethoven 2 (amer.), 
11.10 Rendőrakadémia 2 
(amer.), 12.55 Valahol már 
lát talak, 15.50 Hogyan 
veszítsünk el egy pasit 10 
nap alat t? (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 A gyermekrab-
lás (amer.), 22.35 A csaló 
(amer.)

JOJ TV
8.30 Dr. Dolit tle 2 
(amer.), 10.10 Nálunk, 
ot thon, 11.30 Evelin vilá-
ga, 12.10 Ik rek (szlovák), 
13.00 Csillag szület ik, 
14.30 Az utolsó küldetés 
(amer.), 17.05 Mer ida, a 
bátor (amer.), 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.25 
Spor t , 20.35 Csillag szü-
let ik, 23.00 Elit komman-
dó (amer.)

VASÁRNAP

M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 18.00 Híradó, 18.30 
Ma este, 19.30 Híradó, 
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma 
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02 
Éjszakai program

TV2
8.20 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.25 Több, mint 
testőr (amer.), 13.10 Ghost 
(amer.), 15.55 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 16.55 
Hegyi doktor (német), 
18.00 Tények, 18.55 Pap-
paPia (magyar), 21.25 
Aranyélet (magyar), 22.50 
Car r ie (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.55 Az év 
hotele, 11.25 Lila füge, 11.55 
Survivor, 18.00 Híradó, 18.50 
Szenzációs négyes, 21.25 Be-
épített szépség (amer.), 23.30 
Portré, 23.55 A harag tüze 
(amer.)

RTL II
9.00 A hang ereje (amer.), 
11.00 Véletlen boldogság 
(francia), 13.00 Segítség, 
bajban vagyok!, 18.00 Bér-
gyilkosék (amer.), 20.00 
Last Vegas (amer.), 22.10 
A fekete ötven árnyalata 
(amer.), 23.55 A beavatott 
(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 Mátyás, az 
igazságos, 20.15 Violet-
ta (argent in), 21.10 Lány 
k i lenc parókával (német), 
23.45 Velvet Divatház 
(spanyol)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 14.40 Rex Rómában 
(német-olasz), 15.35 Kár-
páthy Zoltán (magyar), 
17.00 Hogy volt?, 18.35 
Brown atya (angol), 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.05 A remény bajnoka 
(amer.), 23.35 A t intahal 
és a bálna (amer.)

Duna World
9.35 Tálentum, 11.25 Be-
hajtan i t i los (magyar), 
14.40 Vir tuóz pi l lanatok, 
15.05 Bár mi legyen, gaz-
dagít , 17.55 Bor vacsora , 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Szerelmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 Asz-
szonyok lázadása , 22.55 
Hogy volt?, 2.30 Kár pá-
thy Zoltán (magyar)

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
15.15 Mosz k va nem h isz 
a  kön nyek nek (orosz), 
17.45 Menjü n k a  ke r t-
be!,  19.0 0 Hí r adó,  20.30 
Eva Nová (sz lová k- cseh), 
22 .15 A ng ya lok (cseh), 
23.50 Poi rot  (a ngol) , 
1.25 Mosz k va nem h isz  a 
kön nyek nek (orosz)

Pozsony 2
13.00 Kerékpározás, 
14.00 Szlalom, 16.45 Jég-
korong, 19.35 Est i mese, 
19.45 Híradó, 20.10 Sel-
f r idge ú r (angol), 21.05 
Színházi előadás, 22.30 
Spinal Tap (amer.).

Markíza tv
7.05 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 7.55 Scoo-
by-Doo (amer.), 10.25 
Hogyan veszítsünk el egy 
pasit 10 nap alatt (amer.), 
13.35 Ňuchač (ukrán), 
14.45 Töréspont (amer.), 
17.00 Felvég, alvég (szlo-
vák), 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Valahol már látta-
lak, 23.10 Hogyan veszít-
sünk el egy férfit 10 alatt 
(amer.)

JOJ TV
11.50 Mer ida, a bátor 
(amer.), 13.40 Doktor 
Szöszi (amer.), 15.45 
Új ker tek, 16.50 A nya-
raló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor t , 20.35 
Br idget Jones babát vár 
(amer.), 23.25 A bosszúál-
ló (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 (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 Mission: Im-
possible (magyar), 1.45 Dé-
libáb (magyar-szlovák) 

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.30 Survivor, 16.20 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.00 Survivor, 20.20 
Barátok közt, 20.55 Éjjel-
nappal Budapest, 22.10 Dr. 
Csont (amer.), 0.20 Foglal-
kozásuk: amerikai (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 Pom-Pom meséi, 
12.50 Nils Holgersson 
csodálatos utazása a vad-
ludakkal, 15.00 Vipo, a 
repülő kutya kalandjai, 
16.30 Sammy és barátai, 
17.25 Dr. Plüssi, 19.00 
Sammy és barátai, 20.15 
Violet ta (argentin), 21.05 
Baby Daddy (amer.), 22.40 
Akusztik, 0.45 Velvet Di-
vatház (spanyol)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.20 Hon-
foglaló, 14.10 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
11.10 Egy szerelem három 
éjszakája (magyar), 13.00 
Híradó, 13.15 Roma ma-
gazin, 14.20 Család-barát, 
15.40 Életkor, 16.35 Öt 
kontinens, 17.40 Gasztro-
angyal, 19.15 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, 16.20 A 
világ madártávlatból, 16.50 
Candice Renoir, 17.40 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 
Kon-Tiki (kopr.), 22.25 Ri-
porterek, 23.00 A különle-
ges ügyosztály (szlovák)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpározás, 13.25 Úton, 
14.30 Park, 16.00 Az isko-
lába vezető út, 16.30 Autó-
szalon, 17.10 Szlovák fal-
vak enciklopéidája, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 A diagnózis, 21.30 
Építjük Szlovákiát, 22.30 
Hogyan tovább, Boldizsár? 
(francia-svéd) 

Markíza 
11.35 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
12.30 Topsztár, 14.20 Csil-
lag születik, 16.00 Főzd le 
anyámat!, 17.00 Híradó, 
18.00 A mormota (szlovák), 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 23.00 Heti 
hetes, 0.00 Minden, amit 
szeretek

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

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Survivor, 
20.20 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.10 Házon kívül, 0.25 
Foglalkozásuk: amerikai 
(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 Mickey egér játszóte-
re, 19.00 Sammy és barátai, 
20.15 Violetta (argentin), 
21.05 Baby Daddy (amer.), 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.10 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 A 
szálloda (angol), 22.20 Rejté-
lyek asszonya (amer.), 23.50 
Brooklyn legmérgesebb em-
bere (amer.)

Duna World
11.30 Névnap (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Család-barát, 
16.10 Szerelmes földrajz, 
17.45 Gasztroangyal, 18.45 
Hétmérföld, 19.20 Kerekek 
és lépések, 20.00 Beugró, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.30 A konyhám titka, 
16.55 Candice Renoir, 17.50 
A párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Maigret felügyelő (angol), 
22.00 Éjjeliőr (angol), 23.00 
Cain kapitány, 0.40 Maigret 
felügyelő

Pozsony 2
8.00 Élő panoráma, 8.45 Szia, 
Szlovákia!, 12.00 Élő pano-
ráma, 15.30 Ruszin magazin, 
17.15 Szlovák falvak encik-
lopédiája, 17.45 Szia, Szlová-
kia!, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 Dokumentum-
film, 22.30 Talkshow, 23.40 
Korai halál

Markíza tv
9.45 Apukák, 11.45 Cobra 
11 (német), 13.55 A farm, 
15.00 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, 22.35 Rendőrségi 
történetek, 23.35 Cobra 11 
(német), 1.45 A farm

JOJ TV
10.50 Inkognitó, 12.30 Top-
sztár, 12.50 A mormota (szlo-
vák), 14.20 Csillag születik, 
16.00 Főzd le anyámat!, 17.00 
Hírek, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Senki sem töké-
letes, 22.00 Miniszterek (szlo-
vák), 22.35 Maffiasztorik, 
23.25 Inkognitó

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 (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 Mission: 
Impossible II. (amer.), 1.40 
Tények extra

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Survivor, 
20.20 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.10 Szulejmán (török), 
0.25 Foglalkozásuk: ameri-
kai (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 Mickey 
egér játszótere, 18.40 Kalózka 
és Kapitány kalandjai, 19.30 
Maja, a méhecske, 20.15 Vio-
letta (argentin), 21.05 Papás-
babás (amer.), 21.25 Én vagyok 
itt, 22.40 Odaát (amer.), 23.30 
Az A38 Hajó színpadán:, 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.05 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.10 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 17.05 Ridikül, 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.35 Partitúra, 
21.35 A becsület ideje (len-
gyel), 22.30 On the spot, 
23.30 Hanussen (magyar-
német)

Duna World
11.40 Gyere hozzám felesé-
gül (magyar), 13.15 Nem-
zetiségi műsorok, 14.20 
Család-barát, 15.45 Ma-
gyar gazda, 17.15 Ízőrzők, 
17.50 Gasztroangyal, 18.45 
Hétmérföld, 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!, 14.25 
A konyhám titka, 15.10 
Tesztmagazin, 16.55 Can-
dice Renoir, 17.50 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Gyor-
sabb, mint a halál (amer.), 
22.15 Ray Donovan (amer.), 
23.55 Candice Renoir

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpározás, 14.30 A 
diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 17.25 Kézilab-
da, 19.05 Esti mese, 20.10 
CE.ZA.AR 2018, 22.30 
Mozi, 23.35 Mennybéli get-
tó

 Markíza tv
10.55 Családi tör ténetek, 
11.55 Cobra 11 (német), 
13.55 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, 10.50 
senki sem tökéletes, 12.00 
Híradó, 12.30 Topsztár, 
14.20 Csillag születik, 16.00 
Főzd le anyámat!, 17.00 
Híradó, 18.00 A mormo-
ta (szlovák), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.25 Sport, 
20.35 Anya vagyok (szlo-
vák), 21.30 Inkognitó, 22.50 
Senki sem tökéletes

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
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.45 Story extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Survivor, 
20.20 Barátok közt, 20.55 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.10 Doktor Murphy 
(amer.), 1.30 Hat töltény 
ára (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 re-
pülő kutya, 15.50 Gyerek-
versek, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 19.00 Sammy 
és barátai, 20.10 Violetta 
(argentin), 21.05 KiberMa, 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.45 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.15 Honfoglaló, 14.00 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 15.05 Alpesi őrjárat 
(olasz), 16.00 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 A Bagi Nacsa Show, 
21.25 Tóth János (magyar), 
21.55 Marquerite – A tö-
kéletlen hang (francia-bel-
ga), 0.15 Makra (magyar)

Duna World
11.35 A főnök (magyar), 
13.00 Híradó, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.40 Kék boly-
gó, 16.05 Opera Café, 17.10 
Ízőrzők, 17.45 Gasztroan-
gyal, 18.40 Hétmérföld, 
19.20 Kerekek és lépések, 
20.00 Szenes Iván ír ta, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.25 A konyhám titka, 
16.25 A világ madár távlat-
ból, 16.50 Candice Renoir, 
17.50 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Viktória királynő (angol), 
22.05 Ez én vagyok (olasz)

Pozsony 2
11.55 Törpék, 12.05 Élő 
panoráma, 12.35 Védett te-
rületek, 14.35 Művészetek, 
15.30 Roma magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklopé-
diája, 18.40 Labdarúgás, 
21.15 Kísérletek, 22.30 
Menj, vagy halj meg!, 
23.25 Rendőrség

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (német), 13.50 
A farm, 14.55 Rendőrségi 
történetek, 15.55 Családi tör-
ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
22.35 Nővérkék (szlovák), 
23.40 Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.30 Topsztár,  14.20 
Csil lag születik,  16.00 
Főzd le anyámat! ,  18.00 
A mormota (szlovák), 
19.00 K r imi ,  19.30 Hí r-
adó, 20.35 In kog n itó, 
22.00 Miniszterek (szlo-
vák),  22.30 Heti  hetes

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
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 
15.45 Story extra, 16.20 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00 
Survivor, 20.20 Barátok 
közt, 20.55 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.10 Non-stop 
(amer.-francia), 2.05 Tekken 
(amer.-japán)

 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 vadlu-
dakkal, 13.20 Irány Okido!, 
14.15 Gondos bocsok, 15.00 
Vipo, a repülő kutya, 16.05 
Bori, 17.25 Mickey egér ját-
szótere, 20.05 Holnap tali 
(magyar), 21.05 Papás-babás 
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.50 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 
Az öreg hölgy és a testőr 
(amer.), 22.05 Szenvedély 
(svéd)

Duna World
11.30 A labda (magyar), 
13.45 Öt kontinens, 14.20 
Család-barát, 17.10 Ízőr-
zők, 17.45 Gasztro angyal, 
18.40 Hétmérföld, 19.20 
Kerekek és lépések, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Ridi-
kül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 A 
konyhám titka, 16.25 A vi-
lág madártávlatból, 16.50 
Candice Renoir, 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia, 
szeretlek!, 21.55 Úttalan 
utakon, 22.30 Nagymenők 
(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, 20.35 Vége a hosszú 
szünidőnek, 21.40 Az állam 
kontra Fritz Bauer (német)

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (német), 
13.55 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 fenevad 
gyomrában (amer.)

JOJ TV
10.50 Inkognitó, 12.30 
Topsztár, 13.00 Ikrek, 
13.55 Evelin világa, 16.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 
K rimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Minden, amit szere-
tek , 23.10 Egyetlen golyó 
(amer.), 2.00 Megérzés 
(amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
szeptember 29-én Mihány
szeptember 30-án Jeromos
október 1-én Malvin
október 2-án Petra
október 3-án Helga
október  4-én Ferenc
október  5-én  Aurél
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Gesztenyés tekercs

Elkészítése:
A káposztát megmossuk, majd a káposztalevelekről a torzsát eltá-
volítjuk. A vöröshagymát és a fokhagymát meghámozzuk, azután 
apróra vágjuk őket. A füstölt húst kockákra vágjuk.
Az olajban megpirítjuk a vöröshagymát, majd a tűzről lehúzva hoz-
záadunk 1 kávéskanál pirospaprikát, 1 dl vizet, és összekeverjük a 
káposzta felével. A darált húshoz hozzáadjuk a fokhagymát, a rizst, 
a tojást, 1 kávéskanál pirospaprikát, a borsot, és a sót ízlés szerint. 
A húsos masszából kis gombócokat formázunk és a lefejtett káposz-
talevelekbe göngyöljük őket. A maradék káposztalevelek felét és a 
csülköt a lábas aljába halmozzuk, ráhelyezzük a húsgombócokat, 
majd a megmaradt káposzta másik felét mindennek a tetejére he-
lyezzük. Lefedve 2-3 óra alatt lassú tűzön puhára főzzük.
Miután kész, készítünk egy vékony rántást: forró olajban megpirít-
juk a lisztet, felöntjük 2 dl hideg vízzel, majd csomómentesre ke-
verjük. A rántást a káposztához adjuk, és 10 percig forraljuk.
A töltött káposztát vendégeinknek tejföllel tálaljuk!

Hozzávalók:
1 fej (1,5 kg) savanyú 
káposzta
1,5 kg darált sertéshús 
(comb)
8 dkg rizs, 1 tojás
füstölt csülök
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
2 kk pirospaprika
2 evőkanál olaj
2 evőkanál liszt

őrölt fekete bors, só
2 dl tejföl a tálaláshoz

Töltött káposzta másképp

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk

* Tökmag eladó nagyobb mennyiségben. Tel.: 0917 493 352.
* Eladó Gúta-Nagyszigeten régebbi családi ház nagy kerttel. 
Tel.: 035/777 3084.

Komáromban: a marcelházai Horváth Ján és Motýlová 
Gabriela, a komáromi Tobolka Štefan és Öllősová Kla-
udia, a komáromi Nagy Tomáš és Lehotská Andrea, a 
csallóközaranyosi Varga Norbert és Horváthová Helena, 
a komáromi Czita Vojtech és Cseh Diana, a komáromi 
Pupák Miloš és Lászlóová Katarína.
Gútán: a gútai Marosi Péter és Szabó Tünde, a gútai Kiss 
Gyula és a nagymagyari Radič Rozália, a gútai Ilcsik Ta-
más és Szabó Erika, a gútai Mészáros Dávid és az ukraj-
nai Zabolotnia Maryna, a gútai Leszko Mihály és Gőgh 
Erika, a megyercsi Soldan Erik és a gútai Őszi Petra.
Egyházkarcsán: a gútai Bc. Lencse Tamás és a mó-
rockarcsai Bc. Gódány Melissa.

Komáromban született: a perbetei Buganyo-
vá Maja, az ímelyi ŠevČíková Viktória, az 
ógyallai Fabuľová Sofia, a gútai Tóth Máté, a 
keszegfalvai Gombos Ádám, a hetényi Szuh András, a 
madari Tóthová Dorina, a komáromi Černek Ondrej, 
Németh Oliver és Anyalai Kristóf.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a komáromi Ludva László (53 éves), Tovaryšová Žofia 
(90 éves), Nagy Ján (85 éves) és Harmanová Anna (79 
éves), a gútai Szi Ferenc (81 éves), Varga Árpád (71 
éves), Lévai László (81 éves), Kis Éva (61 éves), Szabó 
Erzsébet (96 éves), az ifjúságfalvai Berta Erzsébet (81 
éves), a martosi Tanka Ján (57 éves), a marcelházai Ki-
aneková Alžbeta (71 éves), valamint a nemesócsai Ma-
gyar Sándor (86 éves).

Emléküket megőrizzük!

Hozzávalók:
A tetejére:
10 dkg tortabevonó étcsokoládé 
A tésztához:
2 teáskanál keserű kakaópor
1 evőkanál kókuszreszelék
0,5 dl rum
10 dekagramm kristálycukor
25 dkg háztartási keksz
18 dekagramm Ráma
A krémhez:
1 teáskanál kókuszreszelék
2 teáskanál rum
10 dekagramm kristálycukor

25 dkg fagy. gesztenyemassza 
12 dkg Ráma margarin

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

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

Elkészítése:
A ledarált kekszet a Rámával, 
a cukorral, a rummal, a kó-
kuszreszelékkel és a kakaóval 
összedolgozzuk (akkor jó, ami-
kor a cukor elolvadt benne) és 
félretesszük, amíg elkészül a 
krémje.
Ehhez a szobahőmérsékleten 
felengedett gesztenyemasszát 
burgonyanyomón áttörjük, 
vagy villával jól összetörjük, és 
a Rámával, a cukorral, a rum-
mal meg a kókuszreszelékkel 

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov

Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570 *

0948 622 051 * 0905 450 570

BIRKÓZÁS

Megrendelhetők pulykák
élve 2,75 euró/kg

bontva + 2 euró/db
Telefon:

0905 270 597
0950 760 760

Négy ország (Horvátország, Magyarország, Csehország és 
Szlovákia) 15 sportklubjának 117 versenyzője lépett a múlt 
héten szőnyegre Gútán, hogy a város nagydíjáért meghirde-
tett nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózóversenyen meg-
küzdjön az érmekért. Az egyéni eredmények:
17 kg-ban 1. Balázs Benedek, 
2. Samu Botond * 25 kg-ban 
1. Kovács László Zsombor 
(Bátorkeszi) * Előkészítő II. 
(évfolyam: 2010, 2011, 2012): 
… 3. Balázs Andor (Gúta), … 
5. Samu Hunor (Gúta) * 25 
kg-ban 10. Lipták Ádám (Bá-
torkeszi), 11. Slatina Richard 
(Gúta), … 14. Balázs Ferenc 
(Gúta) * Előkészítő I. (évfo-
lyam: 2007, 2008, 2009) 35 
kg-ban: 2. Kebe Filip (Gúta) 
* 52 kg-ban … 3. Ďuráč Ti-
bor (Gúta) 55 kg-ban: … 3. 
Simsík Gergő (Bátorkeszi) * 
57 kg-ban 
… Stojka Ti-
bor (Gúta) * 
62 kg-ban 1. 
Fazekas Má-
tyás (Bátor-
keszi) * Idő-
sebb diákok 
( év fo lyam: 
2003, 2004, 
2005) 41 kg-
ban 1. Din-
ko Branislav 
(Gúta) * 57 
kg-ban … 3. 

Ďuráč Dávid (Gúta) * 73 kg-
ban … 2. Stojka Peter (Gúta) *
Csapatok sorrendje: 1. Do-
rog (HU) 62 pont, 2. Gúta 59, 
3. Somorja 36 pont, 
4. Tatabánya (HU) 32 pont, 
5. Vásárút 26 pont, 6. Nový 
Jičín (CZ) 24 pont, 7. Bátor-
keszi 22 pont, 8. Čechovice 
18 pont, 9. Corgoň Nyitra 17 
pont, 10. LCC Trencsén 16 
pont, 11. AC Nyitra 15 pont, 
12. Gospic (HR) 15 pont. 
13. Győr (HU) 12 pont * 14. 
Dunaszerdahely 11 pont, 15. 
Csepel (HU) 7 pont.

addig gyúrjuk, míg a cukor el 
nem olvad benne.
Egy tiszta konyharuhát meg-
vizezünk, kiterítünk és a 
kekszmassza felét egy vízbe 
mártott késsel kenegetve kb. 
20 x 25 cm-es téglalappá for-
máljuk rajta. A gesztenyetöl-
telék felét rásimítjuk, majd a 
konyharuha segítségével fel-
göngyöljük.
A másik tekercset is ugyanígy 
készítjük el, majd legalább 1 
órára a hűtőszekrénybe tesz-
szük. Végül a tetejét olvasz-
tott csokoládéval vékonyan 
(ha vastag rajta a csokolá-
dé, nem lehet felszeletelni a 
puha tésztát) bevonjuk. 

* Eladó élő hal – ponty 3 euró/
kg, kárász 1,70 euró/kg – Ko-
máromfüssön, a kavicsbánya 
területén. Érdeklődni lehet 
az alábbi telefonszámokon: 
035/789 5080, 0907 722 625, 
0907 722 627, 0907 728 067.

* Eladó 2 db rekamié, 2 fotel, 
asztal, könyvszekrény. Telefon-
szám: 7782 517.

Szívünkben mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,

a jó barátoknak és mindazoknak,
akik szeptember 25-én

elkísérték utolsó útjára a 81 éves korában 
szerettei köréből eltávozott

 szeretett édesanyát, anyóst és nagymamát
Berta Erzsébetet

(született Adamik)
a kisszigeti temetőbe.

Köszönjük a virágokat és koszorúkat,
valamint a részvét őszinte szavait, melyekkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

a drága édesanyára, 
nagymamára

és dédmamára

a szeretett édesapára,
nagyapára

és dédapára

Beke Gyulánéra
halálának tizenkettedik

Beke Gyulára,
halálának huszadik

évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rájuk  

velünk együtt ezekben a napokban.
Emléküket örökké őrző családjuk
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KAJAK – KENU

R Ö P L A B D A

LABDARÚGÁS
II. liga * 10. forduló Idegen pályán is győzni tudtak…

Zsolna B – KFC Komárom 1:2 (1:0) 

IV. liga * 8. forduló
Marcelháza – Szentpéter 2:0 
(2:0) A mérkőzés eredménye 
lényegében az első félidőben 
eldőlt, amikor a hazai csapat 
folyamatosan támadta a pé-

teriek kapuját. A 26. percben 
Mukalenga átadásából Cong 
lőtt gólt, majd 12 perccel ké-

sőbb ezt a leosztást megis-

mételték, de most Mukalenga 
volt a góllövő. A második já-

tékrészben ugyan több helyze-

tet is kidolgozott a hazai csa-

pat, de gólt lőniük már nem 
sikerült * Gúta – Felsőbodok 
2:0 (0:0) Nagyon úgy tűnt, 
hogy a gútai szurkolók nem 
örülhetnek csapatuk győzel-
mének, ugyanis az első játék-

részben több helyzetük is volt, 
de egyik sem végződött góllal. 
Ráadásul Bende piros lapot 

kapott és el kellett hagynia a 
pályát. A második félidőben a 
megcsappant létszámú gútai 
csapat taktikát változtatott és 
a találkozó 60. percében Szi-
geti, majd a 79. percben Kó-

kai góljaival értékes pontokat 
őriztek meg * Ímely – Nyit-
rakörtvélyes 0:1 (0:1) Az él-
vonalhoz tartozó hazai csapat 
alaposan meglepődött, amikor 

a rendkívül sportszerűen ját-
szó, kiváló formáját hozó ven-

dégek sorozatban gyártották a 
gólhelyzeteket. A 26. percben 
a vendégek szerezték meg a 
mérkőzést eldöntő egyetlen 
gólt * A bajnoki táblázatban 
1. Marcelháza (21 pont), 
3, Gúta (18 pont), 4. Ímely 
(16 pont), 14. Szentpéter (5 
pont).

V. liga * 8. forduló
Nagykeszi – Nagygyőröd 1:5 (1:3) A baj-
nokság éllovasa leiskolázta a hazai csapa-

tot, annak ellenére, hogy a mérkőzés első 
gólját a nagykeszi Turza lőtte. Ezután vi-
szont a győrödiek sorozatban gyártották 
góljaikat * Ógyalla – Hetény 1:1 (0:1) 
Alapos meglepetést okozott, amikor a ta-

lálkozó 5. percében a hetényi Sánta mint-
egy 45 méterről lőtt góljával megszerezte 
a vendégek vezetését. Ezután a hazaiak tá-

madókedve is megjött, viszont helyzeteik 
kihasználatlanok maradtak. A találkozó 65. 
percében Nothart egy látványos lövésével 

a kapus lábai között rúgta hálóba a labdát 
* Perbete – Naszvad 1:3 (1:0) Alaposan 
meglepte harciasságával a hazaiakat a 
naszvadi csapat, amely még mindig a ta-

bella utolsó harmadában vesztegel. Lacza 
ugyan az első játékrész 39. percében meg-

örvendeztette a hazai szurkolókat, viszont 
a találkozó 57. percében Dibúznak sikerült 
egyenlítenie, majd a 75. percben Kalmár 
Gy. gólja a naszvadiakat juttatta vezetés-

hez. A 89. percben testvére, Kalmár L. dön-

tötte el a találkozó sorsát * Tardoskedd – 
Ekel 1:2 (1:0) A papírforma bevált – még 

ha szoros küzdelem árán is –, de az utolsó 
helyen kullogó hazai csapat értékes ponto-

kat vesztett. A találkozó első felének utolsó 
percében Máté ugyan vezetéshez juttatta a 
tardoskeddieket, a második játékrészben 
azonban minden igyekezetük ellenére sem 
tudták áttörni az ekeli védelmet, ráadásul a 
65. percben Hrabovský egyenlített, majd öt 
perccel később berúgta a győztes gólt is * 
A bajnoki táblázatban 4. Ekel (15 pont), 
5. Ógyalla (14 pont), 7. Naszvad (12 
pont), 10. Hetény (11 pont), 13. Perbete 
(7 pont), 15. Nagykeszi (6 pont).

VI. liga * 8. forduló 

Női II. liga * 5. forduló 

S A K K

ASZTALITENISZ

Ö T T U S A

WESTERNLOVAGLÁS

A múlt heti hidegzuhany, vagyis a fájó és váratlan ha-
zai vereség után Zsolnán lépett pályára a KFC. A csa-
pat bizonyítani akarta, hogy nem ok nélkül tartozik a 

II. liga élvonalába. Ezt sikerült is, és a komáromi gár-
da a szakolcaiak vereségének köszönhetően a tabella 
első helyére került vissza.

A Slávik – Popović, Ondruš, Antálek, 
Šurnovský, Domonkos (Luzin 90.), Mi-
keš (Kollár 89.), Mészáros, Nurković, 
Duda (Fronc 46.), Zemko felállású ko-

máromi csapat az első percektől uralta 
a zsolnaiak pályáját és Mészáros, illetve 
Mikeš is veszélyeztette a hazaiak kapuját. 
Ezzel szemben a zsolnaiak alapos megle-

petést okoztak, amikor Majdan beadása 
után Balaj a 23. percben befejelte a mér-
kőzés első gólját. Ettől vérszemet kapott a 
zsolnai fakócsapat, feljavult a játékuk és 
akár növelhették is volna előnyüket, sze-

rencsére a komáromiak időben erősíteni 
tudták a védelmüket.
A második félidőben mindkét fél erősí-
tett, ám a védelem is a helyén volt, így 
gólt csak a 66. percben látott a közönség, 
amikor Domonkos egy hosszú beadás 
után lőtt a léc alá. Az egyenlítő gól után 
görcsös ragaszkodással látott a komáro-

mi kapu bevételéhez a zsolnai csatársor, 
de Slávik nagyot védett. A 73. percben 
Nurković egy szabadrúgás után lecsapott 
a labdára és megszerezte csapata máso-

dik gólját. Nurković pár perccel később 

tovább gyarapíthatta volna góljainak 
számát, ám lövése a kapufáról kifelé pat-
tant. Nehéz mérkőzésen, végig példásan 
küzdve végül sikerült a komáromiaknak 
megszerezniük a három pontot és még 
szebbé teszi a sikert, hogy a forduló többi 
mérkőzésének alakulása folytán a KFC 
csapata visszanyerte a táblázaton a vezető 
pozíciót.
A hét végén a keleti végek héthársi 
csapatát, az Odeva Lipanyt fogadja a 
komáromi csapat és lelkes szurkolótá-
bora.  –TImi–

Újgyalla – Vágfüzes/Kava 3:0 
(12:0) A találkozó 13. percében 
Holub szerezte meg a vendégek 
számára a vezetést. A vendégek 
igyekeztek egyenlíteni, ám siker-
telenül. A második játékrészben 
Holub (49. perc) duplázott, majd a 
90. percben Rigó volt eredményes 
* Bátorkeszi – Ifjúságfalva 2:0 
(1:0) A 12. percben Oláh góljá-

nak örülhettek a hazai szurkolók, 
utána viszont a vendégek védelme 
minden támadásukat leállította. 
A találkozó 76. percében Izsó 
további góllal növelte a kesziek 
előnyét * Nemesócsa – Örsújfalu 
2:1 (1:0) Keményen küzdöttek a 
vendégek, ám a hazaiak védelme 
és csatárai is résen voltak. Góllö-

vők: Czizmadia és Horváth, illet-
ve Szépe * Keszegfalva – Csicsó 
3:1 (1:1) Egyre jobban szerepel 
a keszegfalvai csapat, bár ezúttal 
a sereghajtóval találkozott. Meg-

lepetésre azonban a 24. percben 
Budai, a csicsóiak csatára talált a 
hálóba és csak a 32. percben tud-

tak a hazaiak kiegyenlíteni. A 70. 
percben Szüllő gólját követően 
büntetőhöz jutottak, amit a 78. 

percben ugyancsak Szüllő érté-

kesített * Búcs – Izsa 2:0 (1:0) A 

végeredmény ellenére a vendégek 
szép játékot mutattak be és mind-

két csapat technikás, harcias játé-

kot űzött a pályán. A 9. percben 
Csicsó, majd a 82. percben bünte-

tőből Benkó lőtte a búcsi gólokat 
* Bajcs – Dunaradvány/Marcel-
háza B 2:3 (1:2) Az első gólt a 19. 
percben Molnár lőtte, amire a 23. 
percben a bajcsi Zácsiktól érkezett 
válasz. Varga 35. percben lőtt gól-
jával a radványiak ismét átvették a 
vezetést. A 70. percben a hazaiak 
büntetőhöz jutottak, amit Szabó 
érvényesített, viszont Molnár 85. 
percben lőtt gólja a vegyescsa-

patnak okozott örömöt * Csal-
lóközaranyos – Dunamocs 4:3 
(2:3) Felváltva pattogtak a labdák 
a hálóba, ám a hazaiak egy fokkal 
jobbak voltak. A gólok sorát a 21. 
percben Varró nyitotta meg, aki 
kilenc perc múlva ismételni tudott. 
Ekkor a hazai csapat is rákapcsolt 
és a 33. percben Lelkes belőt-
te első góljukat, majd öt perccel 
később megérkezett a vendégek 
részéről is a válasz. A 44. percben 

A múlt hét végén a gútai sportolók is bekapcsolódtak a város írásos említése 750. évfordulójá-
nak rendezvénysorozatába. Elképzelésük szerint 75 kézilabdás váltófutásban, 750 perc alatt 
750 kilométert tesz meg. Elképzelésüket csak a szombati kedvezőtlen időjárás húzta keresz-
tül, ám a városi sportcsarnokban és a mellette levő futópályán 65-en (a kézilabdaklub tagjain 
kívül futást kedvelők és a szülők is bekapcsolódtak) 510 kilométert futottak le.

ATLÉTIKA

Az csak természetes, hogy a 
kézilabdaklub megalapítója, 
az örökifjú Mahor Mihály is 
rajthoz állt, s a 72 éves sport-
ember négy kilométert futott 
le.
Navrátil Tímeát, a rendez-

vény szervezőjét is meglep-

te a lelkesedés, ami a futást 
kísérte. Ami tőlük függött, 
becsülettel teljesítették, az 
időjárást azonban nem tudták 
befolyásolni. – A város veze-

tősége nagyra tartja ezeket 

a kezdeményezéseket, ame-

lyekkel nemcsak a sportélet 
gazdagodik, hanem igazolja, 
hogy az itt lakók szeretik vá-

rosukat és tisztelik történel-
mét – mondta Koczkás Beáta 
alpolgármester.

Berecznek sikerült szépítenie. A 
második játékrészben a vendé-

gek megelégedtek három góllal, 
viszont az aranyosiak Lelkes 52. 
és 71. percben lőtt góljaival meg-

fordították a mérkőzés állását * 
Szilos – Pat 10:0 (7:0) Ilyen lát-
ványos edzőmérkőzést már régen 
nem láttak a szilosi drukkerek. A 
találkozó 6., 18., és 59. percében 
Géč, a 20. és 57. percében Kosz-

tolányi, a 8. percben Sýkora, a 
9. percben Méhes, a 16. percben 
Babiš B., a 38. percben Babiš M., 

a 79. percben Gere góljának örül-
hettek. * A bajnoki táblázatban 
1. Dunaradvány (21 pont), 2. 
Csallóközaranyos (19 pont), 3. 
Szilos (18 pont), 4. Újgyalla (16 
pont), 5. Nemesócsa (16 pont), 6. 
Izsa (15 pont), 7. Bátorkeszi (14 
pont), 8. Búcs (12 pont), 9. Du-
namocs (11 pont), 10. Ifjúság-
falva (9 pont), 11. Keszegfalva 
(9 pont), 12. Vágfüzes/Kava (7 
pont), Bajcs (6 pont), 14. Pat (5 
pont), 15. Örsújfalu (2 pont), 16. 
Csicsó (2 pont).

Hatalmas sikert aratott a Szentpéter-Hetény határában ta-
lálható ménes, amely a sportéletbe M-Briešky néven robbant 
be. Az ott folyó lovasoktatás minőségét jelzi, hogy október 
6-án három tehetséges lovasa indulhat az országos bajnok-
ságon.

MVK Zólyom – VK Spartak UJS Komárom
0:3 (24:26, 17:25, 22:25)

Régi formájában tündöklött az egyéves kényszerpihenő után 
az extraligába visszatérő komáromi röplabdacsapat. Az első 
fordulóra idegenben került sor, ami megnehezítette a helyze-
tüket.

A sportreménységek edzője, 
Urbanová Jarmila remek mun-

kát végzett, hiszen először for-
dul majd elő, hogy Komárom-

ból hárman is rajthoz állhatnak 
az országos bajnokságon. A 
galántai megmérettetésre rend-

kívül intenzív edzéseken gya-

korolnak a lányok. Scholtzová 
Carla Kam Smart Chick Ella 
nevű lován áll rajthoz, Zili-
zi Jázmin Silver Katie Skipy 
nyergében, míg Dikácz Katika 
Skypy hátán küzd a pontokért.

Az első szettben mindkét csa-

pat harciasan küzdött a pon-

tokért és a zólyomiak sokáig 
fej-fej mellett küzdöttek. A ko-

máromiak javára döntött, hogy 
a legnehezebb pillanatokban is 
jól koncentráltak. Nem ijed-

tek meg akkor sem, amikor 
12:11-re „elhúztak” a hazaiak, 
megfordították a szett állását, 
s ezután már folyamatos egy-

pontos előnyt tudtak tartani. 
Sládeček az utolsó pillana-

tokban kiharcolta a kétpontos 
előnyt.
A második szettben nyilvánult 

csak meg a komáromiak tech-

nikai fölénye, amikor sorozat-
ban szerezték a pontokat, míg 
a hazai csapat furcsa módon 
takarékra állította magát. A 
nyolcpontos különbség után, 
az utolsó játékrészben mindent 
elkövettek a zólyomiak, hogy 
mentsék becsületüket a hazai 
szurkolók előtt, ám a komáro-

miak szinte megtáltosodtak és 
– bár, komoly harcok árán, de 
– ezt a játékrészt is megnyerték.
A találkozó legjobbjának a 38 
éves Michal Sládeček bizo-

nyult.

Az ifjabb diákok szlovák kupáért meghirdetett versenyének első 
fordulóját Homolán rendezték meg, ahol a tabella 13. és 14. helyét 
Poláková, a komáromi Pokrok versenyzője szerezte meg.

Az érsekújvári diákok húszfős csapata indult Brünnbe, ahol a 
2003/2007-es korosztály Kid Atletics Game elnevezésű nemzet-
közi öttusabajnokságát rendezték. A diák Eb-n hatalmas siker 
született.
Az öttusa versenyszámaiban 
csaknem 2000 diák állt rajthoz, 
közülük Žibritová Rebeka a 150 
m-es futásban 2048 mp-es idejé-

vel a hetedik lett, távolugrásban 
510 m-es eredményével azonban 
Eb-győztesként hagyhatta el a 
pályát.

EuroPRESS Kupa * Kráľ Klaudia-emlékverseny
Szeptember második hétvégéjén a bátorkeszi falunap keretén be-
lül a helyi könyvtárban rendezték meg a Kráľ Klaudia-emlékver-
senyt, amelyre 36-an neveztek be az anyaországból és Felvidékről.
Az ifjú sakkozók 7 fordulón ke-

resztül, 2x15 gondolkozási időben 
küzdöttek az előkelő helyezése-

kért. A mezőny kiegyensúlyozott 
volt, bizonyítja ezt az is, hogy az 
abszolút végeredmény 3. és 4. he-

lyezettje az alsós csoportba tarto-

zott, s ugyanannyi pontot gyűjtöt-
tek, mint az 1. és 2. helyezett.

Egyéni eredmények:
alsós lányok: 1. Paksai Nikolett 
Esztergomi Sakk Iskola 4,0 pont 
* 2. Fülöp Júlia Paula Szimultán 
SE Győr 3,0 pont * 3. Klenkó Éva 
Borbála EuroPRESS Bátorkeszi 
3,0 pont * 
alsós fiúk: 1. Börzsei András AR-

RABONA Sakkiskola Győr 5,5 
pont * 2. Kossela Péter Génius SE 
Tata 5,5 pont * 3. Molnár Bende-

gúz ARRABONA Sakkiskola 
Győr 4,0 pont *
felsős lányok: 1. Pivoda Réka 
Révkomáromi Sakk-Klub 4,5 
pont * 2. Bottyán Zsófia Génius 
SE Tata 4,0 pont *
felsős fiúk: 1. Pétervári Szabolcs 
Esztergomi Sakk Iskola 5,5 pont 
* 2. Csémy Dániel Szentpéter 5,5 
pont * 3. Gyóni Gergely Perbete 
5,0 pont * A legjobb hazai játékos 
Klenkó Ádám lett, a legfiatalabb 
játékos pedig Fülöp Blanka Olim-

pia.

Húsz hazai szakosztály küldte el a Hargaš-emlékversenyre eve-
zőseit, hiszen ez a hosszútávú, neves gyorsasági evezős verseny 
egyben országos bajnokságot is jelentett. A komáromiak ismét a 
legjobbak közé tartoztak.
K2 5000 m 13+14 éves lányok: 
1. Bugár Réka és Sidová Bianka, 
* K1 14 éves fiúk: … 2. Doktorík 
Jakub, … 12. Németh Dominik * 
K1 13 éves fiúk: 1. Tóth Ľudovít, 
2. Doktorík Dominik, … 8. Zr-
nek Jakub * C1 14 éves fiúk: 1. 
Léránt Lucas, … 3. Ott Jakab, 4. 
Sýkora Anton * K1 kadétok: … 

4. Meszlényi Márk * K1 veterán 
nők: … 3. Doktoríková Anna * 
K1. veteránok: … 2. Győri Ti-
bor * K2 13-14 éves fiúk: … 7. 
Németh Dominik és Zrnek Jakub 
* K1 14 éves lányok: … 3. Bugár 
Réka * K2 kadétok: … 2. Cagáň 
Samuel és Meszlényi Márk * C1 
kadétlányok: 1. Ikrényiová Vik-

tória, 2. Jelinková Aneta * K1 
juniorok: … 2. Ujvári Marko, 
… 5. Konečný Kevin, … 8. Ná-

hlik Pavol, … 12. Karika Bene-

dek * C1 kadétok: … 2. Léránt 
Chris topher * K2 juniorok: … 2. 
Tóth Alex és Újvári Marko, … 4. 
Konečný Kevin és Náhlik Pavol 
* K1 2000 m, 10 éves fiúk: 5. 
Tóth Michal * K1 12 éves fiúk: 
1. Grolmus Lukáš, … 17. Kinczer 
Matúš * K1 12 éves lányok: … 

2, Tóthová Tamara.

Szentgyörgy – Komáromi KFC 0:9 (0:2)
Nem indult zavartalanul a női csapat szentgyörgyi kiruccanása, 50 percet 
kellett a csapatnak eltöltenie egy, a város végén levő gumiszervizben. A 
lányok alig fél órával a meccs kezdete előtt értek a stadionba, jóformán 
melegíteni sem volt idő az amúgy is hűvös időben. A komáromi csapat az 
első sípszótól kezdve megmutatta, hogy 3 pontért jött, és 40 másodperc 
után megvolt az első kapura lövés is. Ezt még követte 7-8 helyzet, de a 
félidőre Pauer és Győri találataival (mindkettő fejjel) kétgólos előnnyel 
vonult a csapat az öltözőbe. A második 45 percben sorozatban születtek a 
gólok: Pauer Tünde 5x, Tóközi Tímea 2x, Győri Bianka, Németh Vivien 
1-1 alkalommal talált a hálóba. Ezzel a győzelemmel a KFC női csapata 
feljebb lépett a táblázat 3. helyére. * Jövő héten Érsekújvárba utazik a 
csapat a következő bajnoki találkozóra.


