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Szombaton időközi polgármester-választást
kellett tartani Nemesócsán

Az eddigi alpolgármester,
Válek Iván fölényes győzelme

Obonya Sándor felvétele

Rendőrségi vizsgálat indulhat az Erzsébet-szigeti
új parkolók talajában talált azbeszthulladék ügyében

Hulladék a város kútjainál?

Alig csitult el a felháborodás a komáromi
„azbeszt-ügyben”, máris újabb botrányt
okozott az, hogy az Erzsébet-szigetben levő
(valamikor) hajógyári futballpálya mellett
létesítendő parkolóhelyek feltöltési anyagában jelentős mennyiségű azbeszttörmeléket
találtak az arra járók.
Hétfőn reggel a komáromi város- és természetvédők azonnal értesítették az illetékes
szerveket, akik megállapították, hogy való-

ban nagy mennyiségű azbeszttörmelék került a talajba. Egyes állítások szerint – nagy
valószínűséggel – abból a sittből került ki,
amelyet az ominózus azbeszttetős ház bontásából a „Sistag” telepén helyeztek el.
A gyorsvizsgálat során kiderült az is, hogy
a parkolók építéséhez nem kérték ki a közegészségügyi hivatal véleményét, pedig a
terület Komárom legvédettebb övezetében,
az ivóvíznyerő furatoknál van.

Az aláducolásig korlátozzák a teherforgalmat

Gútán is közlekedési káosz várható

Csaknem fél éve megbízott polgármesterként végzi munkáját. 2018 decemberében a helyhatósági választások Magyarics Dezső mérnök felkérte az alpolgármesteri poszt betöltésére, miután 624-en választották képviselőnek. Miután
Magyarics mérnök huzamosabb ideig kényszerült betegállományba, ez év április 10-én lemondott a polgármesteri funkcióról Válek Iván helyettesítette.
A tavalyi helyhatósági választáso- vételi arány 60 százalék körül
kon Magyarics Dezsőre a helyiek mozgott A függetlenként indult
56,8 százaléka, a korábbi polgár- Válek Ivánra 844-en szavaztak,
mesterre, Magyarics Gusztávra míg a másik induló, a 46 éves
36,38 százalékuk. Idén százzal vállalkozó, Magyarics Gusztáv
többen jöttek el voksolni, a rész- 367 szavazatot kapott.

Az MKP sajtóközleménye

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége 2019. szeptember 19-én meghozott határozata értelmében az MKP mindenképp megméretteti magát a jövő évi parlamenti választásokon. A párt Országos Tanácsa döntése értelmében az elsődleges szempont a magyar egység megteremtése, aminek érdekében az MKP megnyitja jelöltlistáját a magyar
pártok, szervezetek, intézmények és magánszemélyek irányába, hogy minél egységesebb
és erőteljesebb kínálatot legyen képes a magyar párt a választók elé tenni nemcsak személyek, de program szintjén is. Az első körben, szeptember végéig, a párt szeretné lezárni az egységes magyar érdekképviseletre összpontosító programalkotó párbeszédet,
majd második körben, október folyamán, megpróbálja megkeresni a demokratikus
kormányváltó ellenzéki pártokkal az esetleges választások előtti együttműködést, ami a
választások utáni sikeres kormányváltás feltétele lehet.

Szeptember 20-tól új, szigorúbb közlekedésrendészeti szabályozás lépett életbe a komáromi
Vág-hídon, melynek értelmében a 15 tonna össztömeget meghaladó járművek nem haladhatnak át. A korlátozás minden 15 tonnánál nagyobb járműre érvényes, függetlenül attól, hogy az
adott időpontban az össztömegük eléri-e a kijelönt súlyhatárt. A korlátozás alá eső 15 tonnánál
nehezebb járművek számára a Párkány-Bajcs-Érsekújvár-Gúta-Komárom útszakaszokon jelölték ki a kerülő útvonalat. Így az említett településeken hatalmas teherforgalommal számol- Múlt héten szerdán Gútán is járt a Rákóczi
hatnak a következő hónapokban.
Szövetség képviseletében Tárnok Balázs,
Az új, szigorúbb szabályozásra szállítása, ugyanis a Clean City közlekedés. A városukon ke- a szövetség alelnöke, valamint Petrovai
biztonsági intézkedésként volt autói naponta hordják az izsai resztül haladó „elkerülőút” ne- László (középen), a szövetség magyar isszükség, mivel a híd a Szlo- szeméttelepre a város hulladé- gatívan befolyásolja a lakosság kolaválasztásért felelős igazgató, akiket
kát a Vág-hídon át. életkörülményeit, valamint a Horváth Árpád polgármester fogadott. A
Továbbá nem lehet közlekedést.
Rákóczi Szövetség képviselői Nagykeszi,
tudni, hogyan old- Gútán kívül még Ímely és Csicsó, Tany, Nemesócsa, Lakszakállas és
ják meg a nehezebb Naszvad is érintett lesz a teher- Gúta magyar iskolakezdőit köszöntötték,
tűzoltó autók átha- forgalom megnövelése miatt, és adták át szüleiknek a szövetség ösztönladását vészhelyzet hiszen az Érsekújvár, illetve díjait. Az ősz folyamán az összes magyar
esetén, és éppúgy Párkány felől érkező teherfor- iskolakezdő elsőst felkeresik a Felvidéken.
azt sem lehet tudni, galom Bagotánál rátérhet az
Kužniar Laura felvételei
miként biztosítja elkerülő útra.
majd az Arriva cég Gútán eddig is jelentős volt a
a naponta közleke- teherforgalom, de most annak
vák Közútkezelő Vállalat di- dő autóbuszjáratait.
sokszorosával kell majd száagnosztikai mérései alapján a Érsekújvár városvezetése is molni.
hetes skálán a VI-os, azaz a na- erőteljesen tiltakozik a súly- Nagy valószínűség szerint az
gyon rossz technikai állapotú korlátozás miatt. A szomszé- új Duna-híd átadásáig nem kébesorolást kapta. Egyelőre kér- dos járási székhelyen így is szülnek el a komáromi Vág-híd
déses, hogyan lesz biztosítva korlátozott – az Érsekújvárba megerősítésével, így a MagyarKomárom városának hulladék- vezető híd felújítása miatt – a ország felől érkező teherforgalom is Gúta felé halad, ami
további problémát jelent.
Megtudhatjuk, hogy hogyan és miért bántak el így Magyarországgal. Nemzetünk egyik, ha nem a legnagyobb tragédiájá- Új nyugdíjaztatási rendet fogadott el a kormány
nak háttere, kulisszatitkai és érdekességei...
Raffay Ernő professzor a rend- főigazgatója, Trianon Társaság
szerváltás alatt és után ország�- alapítója és elnöke, író.
A nyugdíjba vonulás évét ezentúl egy táblázatból bárki meg- a felnevelt gyermekek számát is figyelembe veszik, mert a
gyűlési képviselő és az AntallMinden érdeklődőt
tudhatja, mert az a szociális biztosításról szóló törvénymódo- parlament Szociális Bizottsága elfogadta Ľubomír Vážny törkormányban a Honvédelmi
tisztelettel várnak
sítás részét képezi majd. Ezentúl az időpont megállapításához vénymódosító javaslatát.
Minisztérium politikai államaz ingyenes előadására
titkára volt. Egyetemi oktató, a
a gútai Vmk-ba
A miniszter javaslata tartalmazta a Mun- a nyugdíjkorhatár 64 év. Egy felnevelt időszakot azonban csak az egyik biztosíHadtörténeti Múzeum egykori
október 3-án, 18 órakor.
kaügyi Minisztériumnak a kormányülésen gyermek esetében a biztosított 63 év és 6 tott számára lehet beszámítani, elsősorban
közölt észrevételeit is. Ennek alapján eltör- hónap után mehet nyugdíjba, öt vagy több a nőnek. A férfiaknál ugyanakkor figyelik azt a rendszert, amely a nyugdíjkorha- felnevelt gyermek esetében 62 év és hat lembe veszik a különleges élethelyzeteket,
tár megállapításánál – a Statisztikai Hiva- hónap után. A törvénymódosítással ezen- mint például az anya elhalálozását.
tal által évente közölt adatok alapján – a kívül meghatározzák a felnevelt gyermek
születéskor várható élettartamból indult fogalmát is. Felnevelt gyermek saját, örökki. Ez az ún. nyugdíjautomata. Ehelyett befogadott vagy nevelőszülők gondjaira
Vážny egy olyan rendszert javasolt, amely bízott gyermek is lehet, de az egyik feltéa születési év, a nem és a felnevelt gyerme- tel, hogy a biztosított személynek legalább
Benedek Elek, a nagy ma- Idén szeptember 30-án egy
kek száma alapján a biztosítottak minden tíz évig kell nevelnie a gyermeket, amíg az
gyar meseíró születésnapján közös mesélésre hívják a
csoportjának egyértelműen meghatározza nem felnőtt korú, vagy pedig legalább öt
– immár hagyományosan – szervezők a gyerekeket,
a nyugdíjba vonulás évét a szociális biz- évig, ha a gyermeket nyolc éves kora után
Komárom is bekapcsolódik felnőtteket és minden kedtosításról szóló törvény mellékletében. En- vette gondozásba. Az az időszak is számít,
a Kárpát-medencei magyar ves meseszeretőt. A gyenek alapján például egy 1958-ban született amikor a szülő az esetleges rossz egészségi
gyermekek ünnepségébe.
rekeket arra kérik, hogy
nő nyugdíjba vonulásának ideje 62 év és 8 állapota miatt nem tudta gondozni a gyerhozzanak magukkal egy
hónap. Egy felnevelt gyermek esetében ez mekét, vagy ha a gyermeket egészségügyi
mesefiguráról készült saját
a korhatár 62 év és 7 hónapra csökken. Öt intézmény gondjaira kellett bízni. Egyetkezű rajzot. A rajzok kévagy több felnevelt gyermek esetében az len gyermek felnevelésének a feltételeszítői között ajándékokat
illető 59 évesen mehet nyugdíjba. Az 1966- it egyszerre két biztosított is teljesítheti.
osztanak ki!
ban és ennél később született nők esetében Ugyanazon gyermek esetében ugyanazt az

Trianon titkai

Eltörlik a „nyugdíjautomatát”

Mesemaraton
a Klapka-téren
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A Munka Utcai AI tanulói
a „ködös Albionban”

Tizenöt éves küzdelem után gyülekezeti
háza lett a Komáromi járás egyelőre legkisebb református egyházközösségének
Gútán. Vasárnap délután Fazekas László
püspök és dr. Szénási Szilárd esperes az
épület előtti áldást követően beavatta lelkészi vezetőnek Simon Ilonát, majd átadták neki az egyházközség pecsétjét, illetve
az imaterem kulcsát. Gúta egyháztörténetében először van a református hívőknek
imatermük. Ezt követően a beavatáson
résztvevő lelkészek mondtak áldást és Gúta
polgármestere is köszöntötte a lelkésznőt.

Szeptember első hetében a Munka Utcai Alapiskola tanulói és a Selye János Gimnázium diákjai közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az úti cél Anglia, Hastings városa volt.
A lelkes csapat nem csupán szórakozással és városnézéssel töltötte a tanév első napjait, hiszen
ottlétük során nyelvtanfolyamon is hasznosíthatták eddigi ismereteiket. Angolnyelv-tudásukat
anyanyelvi oktatók fejlesztették.
,,A Nagy-Britanniában töltött zetes épületre. A
idő nemcsak a nyelvtudásunk többi délutánon
kamatoztatásáról szólt. Mivel sem maradtunk
helyi családoknál szállásoltak program nélkül.
el bennünket, lehetőségünk A nyelviskolai
nyílt megtapasztalni, hogy tel- órák után kiránnek hétköznapjaik. Nagyon dulásokat
tetérdekesnek találtuk az ottani tünk a környékultúrát, szokásokat. A fővá- ken. Megnéztük
rosban, Londonban 2 napot is a hastingsi csata
eltölthettünk, így megtekint- helyszínét, Rye
hettük a város nevezetességeit, és Brighton vápéldául a Buckingham palotát, rosát, valamint
a St. James Parkot, a westmins- a doveri várat és
teri apátságot, a Természettu- a Seven Sisters
nyekkel gazdagodva tértünk
dományi Múzeumot, Mada- szikláit sem hagytuk ki. Az idő- haza. Köszönjük pedagógusame Tussaud Panoptikumát, a járás végig kedvező volt, csu- inknak ezt a csodás lehetőséget
Sherlock Holmes Múzeumot, pán kétszer tapasztaltuk meg az s fáradhatatlan munkájukat.”
a Trafalgar teret, a Piccadilly angol eső egy-egy vállfaját.
A Komáromi
Circust, és a London Eye-ról A hosszú út ellenére nagyon
Munka Utcai Alapiskola
kilátás nyílt számos más jelleg- élveztük a kirándulást, élmé„világjáró csapata”

Szabad utat kapott Gúta több nagyvolumenű beruházása

Drágább, de sokkal jobb

Dél-Komárom új ékköve

Befejeződött a Csillag-erőd felújítása, amelyet
a múlt hét végén átadtak új rendeltetésének.
Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa, Mányi István tervező, Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és
dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármester
tartott bejárással egybekötött közös sajtótájékoztatót. Az erőd átépítésével megőrizték annak eredetiségét, ám egy 7000 négyzetméteres
kiállítótérrel gyarapodott, ahol a Szépművészeti Múzeumnak, a közeljövőben idekerülő szobormásolatait mutatják be.
Csak margóra: Komáromban még csak említés
sem történt a bástyák méltó kihasználásáról...

Múlt héten hétfőn tartotta meg ülését a gútai városi önkormányzat, ahol szabad utat kapott az utóbbi évtizedek legnagyobb beruházása, az egészségügyi központ átépítése. Mint
már arról többször is hírt adtunk a mintegy fél évszázados épület mindeddig komolyabb
felújításon nem esett át, igaz, csak a külső vakolat újult meg és ablakcserére is sor került,
a belső elektromos és fűtőhálózat már rég elavult.
Az illetékes minisztérium is
átérezte a helyzet súlyosságát
és a várostól olyan javaslatot
kért, amelynek megvalósításával egy központi egészségügyi
központot lehet kialakítani.
A kért támogatásnál nagyobb
összeget biztosít az épületbővítésre, új diagnizációs készülékek beszerzésére. Természetesen ezáltal a város önrésze is
magasabb lesz, de a képviselők
a cél érdekében azt megszavazták.

Gidró Bonifác matematika-fizika nap
a Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium immár 27. alkalommal
szervezte meg a Gidró Bonifácról elnevezett matematika-fizika napot, melyre 2019. szeptember 13-án az iskola több termében zajlott. Az esemény alkalmából a diákok és tanárok
többféle előadást hallgathattak meg a fizika- és matematikatudomány különböző területeiről. A rendezvényt Andruskó
Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója és Horváth Katalin, a matematika tantárgybizottság elnöke nyitották meg.
Ezután a fizika tantárgybizottság meghívásának eleget téve
Édes Lili, Duba Gergely egyetemi hallgatók, A jövő energiája címmel adott előadást, és Mázik László egyetemi hallgató
Kísérletek a fizika világából címmel gyakorlati órát tartott diákjaink részére.
A fizika előadással párhuzamosan foly- Gidró Bonifác emlékének szentelték,
tak a matematika területét érintő elő- aki a bencés gimnázium legendás mateadások, melyeket az iskola informatika matika-fizika szakos tanára, 1920-1939
és matematika tantárgybizottságai szer- között pedig igazgatója is volt – neki köveztek. Elsőként iskolánk tanára, Édes szönhetjük, hogy a két világháború köAttila a látványos matematikai transzfor- zötti időszakban a gimnázium megőrizte
mációkról számolt be, majd Horváth Ka- magyar jellegét.
talin, a Selye János Gimnázium tanára A rendezvénysorozat azóta is nagy sikerértékelte az iskolánkban matematikából nek örvend, az előadásokon minden évírt belépő felmérőket.
ben közel 100 diák, valamint a környék
Az eseménysorozatot 1993-ban indította pedagógusai vesznek részt.
útjára dr. Ipóth Barnabás, iskolánk egyVajányi Orsolya,
kori igazgatója, valamint Oláh György,
a Selye János Gimnázium tanára
egykori matematikatanár. A rendezvényt
Fotó: Nagy András

– Most már a konkrét lépések
következnek és megkezdődhetnek a választási programban is szereplő feladatok telje-

sítése. Bebizonyosodott, hogy
az MKP-s képviselők nem
felelőtlenül ígérgettek, hanem
olyan feladatokat tűztek maguk elé, amelyeket teljesíteni
lehet – nyilatkozta lapunkban
Horváth Árpád polgármester,
majd így folytatta: – Elsősorban azokra a feladatokra összpontosítunk,
amelyeket tartalmaznak
a város költségvetési
tételei is. Az egészségügyi központ építése
tavasszal megkezdődhet, egyelőre a közbeszerzési pályázatok
átellenőrzése
folyik.
Mint ismeretes egy
rendkívül modern digitális röntgent is kapunk
és a MEDCHIR egynapos sebészeti központ is jelezte, hogy a
szakorvosi rendelőkben
helyezné el a most még
eléggé szűkös helyen
végzendő ultrahangos
vizsgálatait. Sajnos, fel

kell áldoznunk az egyik fogorvosi rendelőt, amelyen keresztül lehet majd megközelíteni a
szakorvosi rendelőket. Maga
az épület légforgatóval lesz
ellátva és természetesen hőszigetelést is kap – folytatta a
polgármester.
Idén lényegében csak a befejező munkálatokkal számol a
városvezetés, teljes mértékben
elkészül a Radnóti utca, ahol a
vízelvezetés miatt kell a járdákat felújítani, a szabadidőközpont előtti parkolókat befejezni.
Jövőre szeretnék a városháza nagytermét is felújítani, a
negyvenéves elrendezést valódi tárgyalóteremre alakítani,
nagyobb kivetítőket és modern
hangtechnikát
beszereltetni,
hogy a képviselőtestületi ülések felvételei is zavartalanná
váljanak.
Mgr. Morovič Orsolya
felvételei
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Tavaly is okozott halált
a must erjedése során keletkező gáz

Vigyázzunk a néma
gyilkos támadására

A szüret kezdetével a mustgázveszélyre, a szén-dioxid-érzékelők felszerelésének szükségességére szeretnénk figyelmeztetni a szőlősgazdákat. Évről évre halálos áldozatokat
követel a borospincékben keletkező mustgáz.
Még a legtapasztaltabb pince- őrzik, van-e elég levegő a pingazdának is okozhat kellemet- cében. Fontos, hogy a gyertyát
len meglepetést az erjedő must. ne kézben, hanem például egy
Több esetben csak a szerencsén lapáton, magunk előtt tartsuk,
múlott, hogy időben rátaláltak úgy menjünk le a pincébe. Ha
a veszélybe kerülőkre. A bal- a gyertya elalszik, életveszéesetek elkerülhetők szellőz- lyes a pincébe menni.
tetéssel, a korábbi „gyertyás” Mivel a szén-dioxiddal telíellenőrzés mellett szén-dioxid- tett pincébe csak sűrített leérzékelő felhelyezésével.
vegős légzőkészülékben szaA szén-dioxid önmagában bad bemenni, aki mustgázzal
nem mérgező, de mivel nehe- kapcsolatos balesetet észlel,
zebb a levegőnél, egy szellő- azonnal hívja a mentőszolgázés nélküli pincéből kiszorítja lat telefonszámát és kérje a
az oxigént. Aki ilyen pincébe tűzoltók segítségét.
megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül,
amelynek tünetei a szédülés
és a fáradtságérzés. Alkalmazható a közismert módszer is,
amikor égő gyertyával ellen-

Három
polgármester
dilemmája

A múlt héten csendes koszorúzással zárult az a
megemlékezés, amelyet a
Magyar Gimnázium, Diákjainak és Tanárainak
Baráti Köre szervezett
Nagy János szobrászművész részvételével abból
az alkalomból, hogy egy
évvel ezelőtt avatták fel
Komáromban Egressy
Béni szobrát.
Köles Vice felvételei

Mentálisan sérültek 24. országos
képzőművészeti szalonja
a komáromi Limes Galériában

Fedák Sári est

a Tatra moziban

Fedák Sári Beregszászról hódította meg a Monarchiát. A
Vígszínház, a Magyar Színház,
a Népszínház, az Operettszínház, a Király Színház, Bécs,
Berlin és Budapest sztárja volt,
fellépett Londonban, Párizsban és New Yorkban. Németh
László csodálta, Ady verset írt
hozzá, Molnár Ferenc feleségül vette.
Szűcs Nelli önálló estje azzal a céllal jön létre, hogy a
XX. század egyik legnagyobb
magyar színésznőjének nem
mindennapi életét megismerhesse a ma közönsége. Soha
meg nem bocsájtható bűne a
II. világháború utáni politikai
rendszernek, hogy Fedák Sárit méltatlan és bizonyítatlan
vádak miatt börtönbüntetésre
ítélték.
Az előadás szeptember 30án, 19 órai kezdettel látható
a Tatra moziban.

Szeptember 18-án több, mint 200 résztvevője volt a 2019-es országos képzőművészeti szalon
ünnepi megnyitójának a Limes Galériában. Az ünnepi műsorban fellépett Šiliga Andrea is, aki
egy József Attila verset szavalt, majd a művészeti iskola énekesei ünnepi dalokat adtak elő. A
megnyitón Farkas Veronika köszöntötte a résztvevőket.
Köszöntőjében
elmondta, értékeket hoztak létre. Érde- lított művekből egy háromtagú
hogy örömmel vállalták a 24. kes, hogy a Limes Galéria Dú- zsűri (PhDr. Farkas Veronika,
kiállítás patronálását, ahol 84 dor termében most látható Bc. Mgr. Bc. Balogh Hedvig és Bc.
szervezet 630 legjobb mun- Markovič Mária Az én világom Markovič Mária) választotta
kája látható. Vannak rajzok, című kiállítása is. Az alkotó ki a díjazott műveket. Novák
festmények, grafikák, kerámi- szintén a mentálisan sérült em- Stefánia, az értelmi fogyatékák, üvegtechnikával készült berekkel foglalkozik. Majd sok kal élő emberek országos elművek, amelyekkel a mentá- sikert kívánt az alkotóknak. A nöknője is köszöntötte a résztvevőket. Elismerését fejezte
ki a komáromi szervezőknek,
hiszen ez a 24. évfolyam egy
különleges
versenytémával
foglalkozott: Mit kívánnék,
ha csak egy kívánságom lehetne. Az alkotók a szeretetet,
családot, egészséget, békét, és
még sok más emberi kérdést
fogalmaztak meg, elsősorban
olyanokat, melyek alázatra tanítanak mindenkit. A verseny
értékelése során a Grand Prix
lisan sérült emberek az egész mentálisan sérültek helyi szer- díjat a nagytapolcsányi Madoországból kifejezik azt az vezetének elnöke, Soóki Ivett vá Vanesa Szép szülinap rajza
örömöt, hogy alkothatnak ma- is köszöntötte az egész ország- nyerte. A legjobb témaválaszguknak és másoknak. Ezek az ból megjelent értelmi fogyaté- tás díját a grafika, textil, fotó,
alkotók a társadalomnak igazi kossággal élő alkotókat. A kiál- keramika kategóriában a ko-

máromi Oázis szociális otthon
lakója, Hlavenka Gabriella
kapta. Ugyancsak elismerést
kaptak a komáromi speciális
iskola diákjai és a Barátság utcai szociális intézmény mentálisan sérült tagjai is. A kiállítást
megnézve elmondhatom, hogy
minden kép és alkotás különleges élményt nyújt.
Aki látni szeretné ezt a nem
mindennapi képzőművészeti
kiállítást, látogasson el a Limes
Galériába szeptember 30-ig.
Dr. Bende István

Keresik a fiatal, tehetséges felvidéki diákokat

Ady Endre-ösztöndíj

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI
TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-19) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő,
kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. Az SZMPSZ-hez a komáromi, újvári, lévai,
nagykürtösi, rimaszombati, rozsnyói és pozsonyi járásokból várják a pályázatokat. A Mentor TT a dunaszerdahelyi, galántai,
vágsellyei, losonci, bodrogközi, ungvidéki, tornaljai, kassai, rimaszombati és nyitrai járásokból érkező pályázatokat fogja elbírálni. A pályázat beküldésének határideje: 2019. október 15.
anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása • 2018/2019-es tanév év
Közös postacím:
veszélyeztetve van.
végi bizonyítványa – 2
Regionálne pedagogické centrum
A beérkezett ösztöndíjpályázatokat a meghirdető az aláb- másolati példányban, az
Regionális Pedagógiai Központ
bi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, va- iskola igazgatója
ul. Zoltána Kodálya 2367/49
lamint nyilatkozatok alapján értékelik:
által aláírva és lepecsételve
P.O.BOX: 270
– Pályázati adatlap,
• A 2018/2019-es iskolai évben elért eredmények, aktivi924 01 Galanta

A borítékon kérjük feltüntetni: Ady-ösztöndíj
1. A pályázat célja
Pénzügyi segítség nyújtása (ösztöndíj) a magyar nyelvű
közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű, a 2019/20-as tanévben 6-13.
évfolyamon alapiskola felső tagozaton vagy középiskolában (alapiskola 6-9. évfolyamán, középiskola 1-4. évfolymán) tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás
révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.
Az Ady Endre ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a
2018/2019-es tanévben,
b) megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el vagy a
2018/2019-es tanévben,
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek
tartja, és erről részletes indoklást
tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él, árva vagy félárva; a szülő egyedülálló
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb

– Iskolalátogatási igazolás a 2019/20-as tanévben,
– A 2018/2019-es tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,
– A 2018/2019-es tanévben szerzett megyei, országos,
vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél
másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum.
– Amennyiben van, tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a
pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget
bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal)
– A 2018/2019-es iskolai évben elért további eredmények. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak
bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak
az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával
vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával – ez esetben fel kell tüntetni
az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó
letöltés dátumát.
– Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója
vagy a magyar nyelvű tagozat
vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális
helyzetet igazoló nyilatkozat.
– Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.
Beküldendő dokumentumok listája:
• Adatlap – 2 eredeti példányban
• Iskolalátogatási igazolás a 2019/20-as tanévben * – 2
eredeti példányban

tások listája. – 1 eredeti példányban
• Oklevelek, igazolások a 2018/2019-es tanévben elért
eredményekről (amennyiben
vannak**) – 2 másolati példányban
• Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 2 eredeti
példányban
• 1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) – 2
eredeti példányban
• 2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) – 2 eredeti példányban
*Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2019/20-as tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.
**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről
kinyomtatott eredmények a mérvadók.
A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt
arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.)
eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel
igazolja a másolat hátulján.
A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tehetseg.sk, vagy a www.
szmpsz.sk honlapról.
További tájékoztatást nyújt e-mailben,
vagy telefonon:
Szanyi Mária szanyi.maria@gmail.com, tel.: 0911 451
024 * Hanesz Angelika hanesz@gmail.com, tel.: 0904
397 322 * Fekete Irén elnok.szmpsz@gmail.com tel:
0907 111 455 * Majer Anna majeranna.szmpsz@gmail.
com tel: 0907 623 206 * Szabó Judit rpk.ga@szmpsz.
sk, tel.: 0917 539 964.

A személyi jövedelemadó adómentes sávjának megnöveléséről szóló törvénymódosításról,
amelyet a Híd javasolt elfogadásra a kormánynak, majd később a pozsonyi törvényhozásnak, 2019. július 2-án írtam egy
jegyzetet, Ne sanyargassák az
önkormányzatokat!
címmel.
Ezúttal más megközelítésből,
három polgármester szemszögéből világítok rá a javaslat következményeire, amennyiben a
törvényhozás azt megszavazza.
A személyi jövedelemadó bevételeit az adóhivatalok közvetlenül osztják el a települések és a megyék között, egy
összetett matematikai modell
alapján. Sőt mi több, ez az osztalék képezi a települések és a
megyék legfőbb bevételét. Ha a
parlament a törvénymódosítást
megszavazza, Szlovákia mind
a 2927 települése és 8 megyéje
alaposan megérzi annak felettébb kedvezőtlen hatását. Nézzük csak a kiragadott példákat:
a főváros, Pozsony bevételei 12
millióval zuhannának ahhoz képest, ha a parlament nem fogadná el a Híd által kezdeményezett törvénymódosítást. Nyitra
megye bevételei közel 8 millióval, míg községünk, Muzsla
bevételei 41 ezer euróval csökkennének.
A Híd parlamenti frakciójában
három polgármester található:
Peter Antal, Garamszentkereszt
polgármestere, Balódi László,
Nemeshodos polgármestere és
Jakab Elemér, Nagyráska polgármestere. Településeik bevételeinek csökkenése a következő módon alakulna a Híd által
kezdeményezett törvénymódosítás esetén: Garamszentkereszt
-417 ezer €, Nemeshodos: -35
ezer €, a 300 lakossal rendelkező Nagyráska: -6.100 €. Komoly dilemma lehet számukra,
e szavazásnál melyik széken
ülő énjük érdekeit helyezzék
előtérbe. Településük, vagy
parlamenti frakciójuk érdekeit
tartják majd szem előtt? Mindkettőt egyszerre nem lehet. A
parlamenti
frakcióvezetőjük
elvárja tőlük, hogy a törvénymódosítást szavazzák meg,
különösen azt követően, hogy
a kormánykoalíció formálisan
elveszítette többségét a parlamentben. Településük önkormányzata és lakossága viszont
nem örülne annak, hogy polgármesterük szavazatával lenne
érezhetően kevesebb bevétele
városuknak, községüknek. Az
is megeshet, hogy számukra a
jelzett dilemma immár nem is
dilemma. A populista mámorban mindezzel csupán utolsó
golyóikat pufogtatják el a politikai csatatéren.
További megyék is kénytelenek
lesznek elkönyvelni a milliós
nagyságrendű bevételcsökkenést. Hasonlóképpen a majd
háromezer település is kénytelen lesz elkönyvelni a veszteségeket, lakosságuk számaránya
alapján a többezres, többtízezres, többszázezres vagy többmilliós bevételkiesést. Mire
jó ez? Különösen ott, ahol a
személyi
jövedelemadó-terhek a legalacsonyabbak közé
tartoznak az Európai Unióban.
Ellentétben a jogi személyek
jövedelemadójával, amely uniós összehasonlításban Szlovákiában a magasabbak közé
tartozik.
Bezzeg, ahhoz nem nyúlnak,
mert az az állami költségvetést
kurtítaná meg, nem az önkormányzatokét. Tényleg, miért
bünteti a Híd az önkormányzatokat?
Farkas Iván,
az MKP
gazdaságpolitikai alelnöke
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Szeptember 28-tól október 4-ig
M1

SZOMBAT

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 Éjszakai program

TV2

7.0 5
T V-2
a n i m á c ió,
12 .0 5 Pog g y á s z , 13.45
D e e p I m p a c t (a m e r.),
16 . 2 0 C ol u m b o: A h og y a
kö ny v b e n m e g v a n í r v a
(a m e r.), 18 .0 0 Té nye k ,
18 . 55 A v a d á s z é s a jé gk i r á l y n ő (m a g y a r), 21. 2 0
A m ú m i a (a m e r.), 0.0 0
M a x Pay n e (a m e r.), 2 .15
B r i l i á n s el m é k (a m e r.)

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 11.35 A
hobbit (a mer.), 15.15 Házasod na a ga zd a , 16.40
Jóf iú k (mag ya r), 18.0 0
Hí radó,
19.0 0
Fók usz
plusz , 20.0 0 A m i k is
falu n k (mag ya r), 21.05
Találd meg a szerel med ,
22.20 It t hon, édes ot t hon
(a mer.), 0.30 A cserkésze ten t úl (a mer.)

RTL II

10. 30 H a z u g c s ajok t á r s a s á g a (a me r.), 12 . 20 St e p
Up 4. (a me r.), 14. 20 A
g ya nú á r nyé k á b a n , 17. 20
Ta lá ld meg a sz e r el me d ,
18.4 0 Éj jel- n a p p a l Bu d a p e s t , 21.0 0 Showd e r K lu b
Be s t of , 23.0 0 Bu d a p e s t
noi r (m a g ya r)

M2

12.55 Kemy, a felfedező,
14.10 Ha én állat len nék,
16.40 Lilo és Stitch, 18.15
Pelle, a k is rendőrautó
(nor vég), 20.15 Violet t a
(argentin), 21.05 Én vag yok it t, 22.45 A vörös
ajtó (olasz), 23.45 A k vár iu m St age Pass, 0.45 Menőkor (amer.)

Duna tv

10. 25 Cs a lá d - b a r át , 12 . 55
Jó eb é d he z sz ól a nót a ,
13. 30 A ké k b olygó, 14. 35
D o c M a r t i n (a ngol), 15. 30
Ná p oly t lát n i é s... (m a g ya r), 17.0 0 G a sz t r oa n 
g ya l , 18.0 0 H í r a d ó, 18. 35
Sz e r e nc s e sz omb at , 19.4 0
G r z i me k (né me t), 21.15 A
t ég la (a me r.), 23.45 Ba g iNa c s a O r fe u m a

Duna World

11.15 Embe rek a hava son
(mag ya r), 13.0 0 H í r a dó,
13.20 Csalá d-ba r át , 14.50
Világörök ség
Por t ugál iába n , 15.45 Hag yaték ,
16.20 Sz í ne -java , 17.15
Most a Bud ay!, 17.50 Csalá d i kör, 18.45 Té rké p,
19.20 Í zőr zők , 20.0 0 Do k u zóna , 21.35 Bag i-Na csa
O r feu ma , 22.30 L egend a
válogat á s, 23.30 O pe r a
Café

Pozsony 1

M1

VASÁRNAP

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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 Éjszakai program

TV2

7.05 T V2-animáció, 11.10
Több, mint testőr, 12.50
Építkezők, 13.55 Csupasz
pisz toly 33 1/3 (amer.),
15.45 A Nílus g yöng ye
(amer.), 18.00 Tények,
18.55 Sztárban sztár leszek!, 21.00 Ó, anyám!
(amer.), 23.00 Átkozot t
szerencse (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.55
Kalandozó, 13.30 Házon
kívül, 14.05 Kevin, a minden6ó (amer.), 15.15 Kiütés
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Házasodna a gazda, 20.10
Jófiúk (magyar), 21.15 Találd meg a szerelmed, 22.40
Alibi.com (francia)

RTL II

8.10 A kicsi kocsi kalandjai (amer.), 10.20 Segítség, bajban vagyok!, 15.20
Álom.net (magyar), 17.20
Talált meg a szerelmed,
18.40 Éjjel-nappal Budapest, 21.00 Házasodna a
gazda, 22.20 Selyemfiú a
pácban (amer.), 0.20 A kicsi kocsi kalandjai (amer.)

M2

12.55 Kemy, a felfedező,
13.35 Nálatok la k na k állatok?, 14.10 Póló, 15.50
Gold ie és Ma ckó, 16.40
Lilo és St it ch , 17.50 K acsa mesék ,
18.15
Nils
Holge r sson
csod álatos
ut a zá sa , 20.15 Violet t a
(a rgent i n), 21.10 A t i nt a hal és a bál na (a me r.),
23.15 G r a nd P r i x (mag ya r)

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 A kék bolygó,
14.30 A z a ra nyember (mag ya r), 16.30 Hog y volt?,
17.25 Borbás Ma rcsi szakácsköny ve, 18.45 Család i kör, 19.45 Mag ya rország, szeretlek!, 21.15
Monte Wild hor n csod álatos nya ra (a mer.), 23.05
Fújhat ju k! (a ngol)

Duna World

8.35 Ö nök ké r ték , 9.35
Mag ya r k rón i k a , 11.0 0
Gá zolá s (mag ya r), 13.20
Csű rből i ma há z , 15.40
Hag yaték , 16.10 Sz í ne -java , 17.10 Most a Bud ay!,
17.45 Divat és d i zájn ,
18.45 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30
A vesz teségből nem le het megél n i, 22.40 Hog y
volt?

M1

HÉTFŐ

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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

6.15 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 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, 19.25 Ázsia
Expressz, 21.25 Kapd el, ha
tudsz!, 22.50 Extrém Activity, 0.15 Magánnyomozók

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 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, 19.25 Ázsia
Expressz, 21.25 Kapd el, ha
tudsz!, 22.50 Extrém Activity, 0.15 Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz,
13.40 Drága örökösök (magyar), 14.50 Privát kopók
(amer.), 16.00 Elif (török),
17.10 Barátok közt, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.55 Drága örökösök,
21.05 Találd meg a szerelmed, 22.30 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 szerelmed, 19.00 Éjjel-nappal
Budapest, 20.15 Showder
Klub, 23.30 Éjjel-nappal
Budapest, 0.45 Az élet csajos oldala (amer.)

M2

Duna World

9.45 Nagyok, 11.30 Uz Bence (magyar), 14.20 Családbarát, 15.55 Életkor, 16.20
Öt kontines 16.45 Ízőrzők,
17.20 Ízőrzők, 18.00 Kerekek és lépések, 18.40 Itthon vagy!, 19.00 Válogatás
a Dal leg jobbjaiból, 20.00
Hogy volt?, 21.30 Tóth
János (magyar), 22.40 Ridikül, 0.05 Rejtélyes XX.
század

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Második lehetőség (lengyel), 16.25
Olaszország, 16.55 Kleist
doktor családja (német),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Provence-i vakáció (francia),
22.10
Riporterek,
22.45 Rapl, 23.45 Selfridge
úr (angol)

8.25 Beethoven 5. (amer.),
10.20 Spider Man 2.
(amer.), 13.00 Testreszabott kérdések, 13.30 Beépített szépség 2. (amer.),
16.05 Felvég, alvég, 19.00
Hí radó, 20.30 Sztárban
sztár, 23.10 Jobb későn,
mint soha (amer.), 1.50
Feet Deep (amer.)

9.40 Apukák, 10.40 Családi történetek, 11.35 Cobra
11 (német), 13.40 A farm,
15.55 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzvadászat, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.25 A farm,
22.40 Családi történetek,
23.35 Cobra 11 (német)

8.55
Szellemir tók
2.
(amer.), 11.10 Beethoven
5. (amer.), 12.50 Sztárban
sztár, 15.40 Jobb későn,
mint soha (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Atomic Blonde
(kopr.), 23.00 Har madnaposok (amer.)

JOJ TV

8.20 Sz ü nidő (szlovák),
12.20 Csillag sz ületi k,
14.00 Avengers 2. (amer.),
17.00 K r údék (amer.),
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35 Csillag sz ületi k, 22.10 Ismerkedési
show-műsor, 0.25 A biztonság záloga (amer.)

,

JOJ TV

10.30
K n ig ht
R ider
(a mer.), 11.30 K r údék
(a mer.), 13.40 A gondozoo
(a mer.), 15.50 Új ker tek ,
16.50 A nya raló, 17.50
Új la kások , 19.0 0 K r i m i,
19.30 Hí radó, 20.35 A
Nag y Fal ( kopr.), 23.0 0
Züllöt tség (a mer.)

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 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Az élet
csajos oldala (amer.)

M2

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 Nigelissima,
14.25 Brown atya (angol),
15.15 Végtelen szerelem
(török), 16.05 Rex Rómában
(olasz), 18.00 Híradó, 18.45
Sorsok útvesztője (török),
19.40 Brown atya (angol),
20.30 Önök kérték, 21.30
McMafia (angol), 22.40
Velvet Divatház (spanyol),
23.30 Magyarország, szeretlek!

9.30 Eva ngél i k u s magaz i n , 13.15 Ke rék pá rozá s,
16.50 Jég korong, 19.30
Atlét i k a vb, 22.40 Fort u na Liga maga z i n , 23.10
Röplabd a Eb

Markíza tv

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 örökösök, 21.05 Találd meg a
szerelmed, 22.30 Barátok
közt, 23.20 Házon kívül

12.55 Jó ebéd hez szól a
nót a, 13.25 Jamie eg yszer ű kajái, 13.55 Mag yarország f inom, 14.15 Brow n
at ya (angol), 15.10 Vég telen szerelem (török), 16.05
Rex Rómában (olasz),
18.00 Hí radó, 18.45 Sorsok út vesz tője (török),
19.35 Brow n at ya (angol),
20.25 Kék fény, 21.25 Elveszet tek (angol), 22.35
NCIS (amer.)

Duna tv

13.35
F armerekne k ,
14.30
Tes ztmagazin ,
14.40 Nagyothallók mű sora , 1 5.05 Őrangyalo k ,
15.35 EL magazin, 16.1 5
L abda rúgás , 18.35 Atlé t i ka vb , 22.00 Viharba n
(dán)

Markíza tv

RTL Klub

12.05 Magyar népmesék,
12.55 Br ümmögők, 14.00
Unizoomi csapat, 17.25 Dr.
Plüssi, 18.10 Cili seriff és
a vadny ugat, 20.15 Dokik
(amer.), 21.05 Én vagyok
itt, 22.15 Akusztik, 23.25
Az A38 Hajó színpada,
0.25 Violetta (argentin)

12.00 Élő panoráma, 12.15
Kerékpártúrák, 13.50 Generációk, 15.25 Nemzetiségi magazin, 15.50 A méhek, 16.20 Regina, 17.25 A
rendelő, 18.30 Esti mese,
19.30 Atlétika vb, 22.25
Helyben vagyunk (francia)

Pozsony 2

TV2

12.00 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők, 14.00
Unizoomi csapat, 14.35 Sam,
a tűzoltó, 17.25 Dr. Plüssi, 19.15 Maja, a méhecske,
20.15 Dokik (angol), 21.05
Én vagyok itt, 22.30 Szellemekkel suttogó (amer.),
23.25 Kulisszák mögött,
0.20 Violetta (argentin)

Pozsony 1

Pozsony 2

KEDD

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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

12.00 A tes t titkai ,
13.05 Szlovákia, s zeret l ek!, 14.40 Grand hote l
(spa nyol), 16.00 P oir o t
(angol), 16.55 A s zo cia liz mus bájai, 17.5 5
Útta la n utakon, 18.2 5
É pí t s házat, ültes s fát ! ,
1 9. 0 0 H í r a d ó, 2 0.30 A
t est titkai, 22.20 Zené s
m űsor, 0.25 Grand hote l
(spa nyol)

13.0 0
Az
aj t ó
mög ö t t , 13. 35 Poi r o t (a n g ol), 15.0 0 A r a n y i d ő k
16 .0 5 H a r c Mo s z k v á é r t
( ko p r.), 17.45 Me nj ü n k
a ke r t b e!, 18 .15 A ko n yh á m t i t k a , 19.0 0 H í r a d ó,
2 0. 30 Je g e s n a g y i (s z l o v á k), 2 2 .10 H á z i g o n d o z ó s z olg á l a t (c s e h), 2 3.4 0
Poi r o t (a n g ol)

M1

Pozsony 2

Markíza tv

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 10.35
Családi történetek, 12.45
Topsztár, 13.00 Tárgyalóterem, 15.10 Életmentők,
17.30 Hírek, 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Inkognitó, 23.10
Gyilkos gondolatok (amer.),
0.05 Profik, 1.10 Életmentők

Duna tv

Duna World

11.35 A főnök (magyar),
13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.20 Család-barát,
16.15 Szerelmes földrajz,
16.50 Térkép, 17.20 Útravaló, 17.40 Ízőrzők, 18.15 Kerekek és lépések, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Üdítő,
21.00 Híradó, 22.05 Tóth János (magyar), 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második
lehetőség (lengyel), 16.25
Búvárkodásra
alkalmas
helyek, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Utazási show, 21.15 Régi iskola
(szlovák), 22.20 A tengeralattjáró (német), 23.20
Ray Donovan (amer.), 0.10
A második lehetőség (lengyel)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.20
Kerékpártúrák, 15.25 Ruszin magazin, 16.20 Regina,
17.50 Szlovákiai borutak,
18.30 Esti mese, 19.00 Atlétika vb, 22.30 Talkshow,
23.45 Fényképészek

Markíza tv

11.40 Cobra 11 (német), 13.45
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.50
Pénzvadászat, 17.55 Apukák,
19.00 Híradó, 20.30 Nővérkék (szlovák), 21.40 A farm,
22.55 Felvég, alvég (szlovák), 0.05 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.35 Különleges esetek, 12.45
Topsztár, 13.00 Tárgyalóterem, 15.10 Rendőrök akcióban,
18.00 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Az
üveg mögött (szlovák), 22.00
Miniszterek (szlovák), 22.30
Sóherek, 23.30 Gyilkos gondolatok (amer.)

M1

SZERDA

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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 Esmeralda (mexikói), 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, 19.25 Ázsia
Expressz, 21.25 Kapd el, ha
tudsz!, 22.50 Extrém Activity, 0.15 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 örökösök, 21.05 Találd meg a
szerelmed, 22.30 Barátok
közt, 23.50 Jordan rali 2019

RTL II

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

M2

12.00 Mézga család kalandjai,
12.55 Brümmögők, 15.25 Moncsicsik, 15.45 Samy és barátai,
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Cili seriff és a vadnyugat, 18.50 44
csacska macska, 19.15 Maja, a
méhecske, 20.15 Dokik (amer.),
20.35 Dokik (amer.), 21.05 Én
vagyok itt, 22.30 Szellemekkel
suttogó (amer.), 23.20 Az A38
Hajó színpada, 0.15 Violetta
(argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 Nigelissima,
14.30 Brown atya (angol),
15.15 Végtelen szerelem
(török), 16.10 Rex Rómában
(olasz), 18.00 Híradó, 18.40
Sorsok útvesztője (török),
19.35 Brown atya (angol),
20.35 Csendes Don (orosz),
21.25 Piknik a függősziklánál (ausztrál), 23.10 Tiltott
táncok (ír-angol), 1.50 Rúzs
és selyem

Duna World

11.40 Gyilkosság a 31.
emeleten (magyar), 13.00
Híradó, 13.20 Horvát krónika, 13.50 Román krónika, 14.20 Család-barát,
15.55 Magyar gazda, 16.35
Noé barátai, 17.15 Ízőrzők,
17.50 Kerekek és lépések,
18.30 Válogatás a Dal legjobbjaiból, 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35
Tóth János (magyar), 22.45
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második lehetőség (lengyel), 16.25 Búvárkodásra alkalmas helyek,
16.55 Kleist doktor családja
(német), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 A félszemű
(amer.), 22.15 A titokzatos
hegyek (német)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.00 Élő panoráma, 12.20 Kerékpártúrák, 13.45 Magyar magazin,
14.25 Labdarúgás, 17.25 A
rendelő, 18.30 Esti mese,
19.00 Atlétika vb, 22.15
Mozi, 23.10 Fesztiválpercek, 23.25 Szlovák beat

Markíza tv

11.4 0 C ob r a 11 (né e mt),
13.45 A fa r m , 14. 55
Re nd ő r s ég i e s e t e k , 16.0 0
Cs a lá d i
t it kok ,
17. 25
Ref lex , 17. 50 Pé n z va d á sz at , 17. 55 Apu k á k , 19.0 0
H í r a d ó, 20. 30 Ex t r é m
át vá lt oz á s ok , 22 . 20 A
fa r m , 23. 20 Sz om sz é d ok
(sz lová k)

JOJ TV

9.35 Tárgyalóterem, 12.45
Topsztár, 13.00 A tárgyalóterem, 15.10 Életmentők,
17.30 Híradó, 18.00 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Delukse (szlovák), 21.35 Szia,
Lujza!, 23.00 Sóherek,
23.30 Gyilkos gondolatok
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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 Esmeralda (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,
19.25 Ázsia Expressz, 21.25
Kapd el, ha tudsz!, 22.50
Extrém Aktivity, 0.15 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz,
13.40 Drága örökösök, 14.50
Privát kopók (amer.), 16.00
A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.55 Drága
örökösök (magyar), 21.05 Találd meg a szerelmed, 22.30
Barátok közt, 0.40 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

12.00 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők,
14.00 Unizoomi csapat,
14.35 Sam, a tűzoltó, 17.25
Dr. Plüssi, 18.10 Cili seriff és a vadnyugat, 19.50
A szárnyalók, 20.15 Dokik
(amer.), 21.05 Én vagyok itt,
22.30 Szellemekkel suttogó (angol), 23.20 Kulisszák
mögött, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 Nigelissima,
14.25 Brown atya (angol),
15.15 Végtelen szerelem
(török), 16.05 Rex Rómában (olasz), 18.00 Híradó,
18.45 Sorsok útvesztője
(török), 19.35 Brown atya
(angol), 20.30 Fábr y, 21.50
Már megint lakótársat keresün k (francia), 23.55 Viadukt (magyar)

Duna World

11.40 Gyere hozzám feleségül (magyar), 13.20
Nemzetiségi
magazin,
14.20 Család-barát, 15.50
Kék bolygó, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Kerekek és lépések,
19.00 Válogatás a Dal legjobbjaiból, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.35 Tóth János
(magyar), 22.40 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 A má sod i k
lehet őség (leng yel), 16.25
Búvá rkod á sr a
al k alma s helyek , 16.55 K leist
dok tor csalá dja (német),
17.50 Pá rbaj, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 A z esk üvő nem
g yává k na k való (német),
23.0 0 Tal k show

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.25
Művészetek, 15.25 Roma
magazin,
17.00
Hírek,
17.25 A rendelő, 18.30 Labdar úgás, 21.35 Atlétikai
vb, 23.35 Rendőrség, 23.50
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
14.00 A farm, 16.00 Családi 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 (szlovák), 0.05 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.35 Különleges esetek,
12.45 Topsztár, 13.00
Tárgyalóterem,
15.10
Rendőrök akcióban, 16.00
Nálunk, otthon, 17.30
Híradó, 18.00 Főzd le
anyámat!, 19.00 K r i m i,
19.30 H í r a dó, 20.35 Inkognitó, 22.20 Heti hetes,
23.25 Gyilkos gondolatok
(amer.), 0.20 Profik

M1

PÉNTEK

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.30 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.35 Esmeralda
(mexikói), 15.40 Victoria
(mexikói), 16.45 Anya (török), 18.00 Tények, 19.25
Ázsia Expressz, 21.25 Kapd
el, ha tudsz!, 22.50 Extrém
Activity

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 13.40 Drága örökösök, 14.50 Privát kopók
(amer.), 16.00 A szeretet
útján (török), 17.10 Barátok
közt, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.55 Drága örökösök, 21.05 Találd meg a
szerelmed, 22.30 Barátok
közt, 23.50 Jófiúk (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, Showder Klub, 23.30 Éjjel-nappal
Budapest, 0.45 Az élet csajos
oldala (amer.)

M2

12.00 Mézga család kalandjai, 12.55 Brümmögők, 15.25
Moncsicsik, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Cili seriff és a vadnyugat, 20.15 Dokik (amer.),
21.05 Én vagyok itt, 22.30
Szellemekkel suttogó (angol),
23.20 Akvárium, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a nóta,
13.20 Ízőrzők, 13.50 Nigelissima, 14.25 Brown atya (angol), 15.10 Végtelen szerelem
(török), 16.05 Rex Rómában
(olasz), 17.05 Ridikül, 18.45
Sorsok útvesztője (török),
19.35 Brown atya (angol),
20.30 Vakrandi (francia),
22.05 A szabadság bennünk él
(lengyel), 23.35 Hogy volt?

Duna World

11.35 A lepecsételt lakás
(magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.20 Család-barát,
15.50 Kár pát expressz,
17.20 Ízőrzők, 17.55 Kerekek és lépések, 18.35 Itthon
vagy!, 19.00 Magyar válogatott, 20.00 Önök kérték,
21.40 Tóth János (magyar),
22.40 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 A má so d i k lehet őség, 16.25 Búvá rkod á sr a al k al ma s he lyek , 16.55 K leist dok tor
csalá dja (német), 19.0 0
H í r a dó, 20.30 Szlová k ia ,
sze retlek!, 21.55 Jó t á r saság, 23.0 0 Eg yenesen át
(a me r.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.05
Nemzetiségi magazin, 16.20
Regina, 17.25 A rendelő, 18.30
Esti mese, 19.25 Atlétikai vb,
21.40 Odüsszea, 22.45 A Potemkin cirkáló (orosz)

Markíza tv

11.45 Cobra 11 (német), 13.45
A farm, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.50 Pénzvadászat, 17.55 Apukák 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.45
Spiner (német), 0.45 Cobra 11
(német)

JOJ TV

10.35 Különleges esetek, 12.45
Topsztár, 13.00 Tárgyalóterem, 15.10 Életmentők, 18.00
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A
csajok bosszúja (amer.), 23.00
Piszkos alku (amer.), 1.15 A
bombák földjén (amer.)
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Növényvédelem

Depresszió

Szeptember végi kerti feladatok

Gyümölcsösben
A gyümölcsfákon található
sarjakat tőből távolítsuk el. A
gyökérsarjak eltávolításakor
az előtörés helyét bontsuk ki
a földből és határozott mozdulattal tőből tépjük ki. Akárcsak
metszés után, itt se maradjon el
a sebkezelés.
A letermett őszibarackfák nyár
végi, szeptemberi zöldmetszésével tehetjük levegősebbé a
gyümölcsfa koronáját, elősegítve a jövő évi termőrügyek
kialakulását. Ha nem akarunk
vele tél végén vacakolni, metszük meg még ősszel az almafákat.
Szeptember közepe és vége az
ideje a köszméte és a ribiszke
ifjításának, ritkításának.
Szeptemberben az őszi gyümölcsfa-telepítéshez előkészít
hetjük az ültetőgödröket, amelyeknek az aljára terítsünk
szerves trágyát, vagy komposztot.
Mivel a málna félcserje, és a
letermett részek elszáradnak,
ezeket tőből ki kell metszeni.
Az elburjánzott málna felesleges tősarjait nyár végén távolíthatjuk el. A tőritkítás során
ideális esetben egy tövön négyöt sarj maradjon. Ugyanez a
sorban ültetett málna esetében
10-15 sarj méterenként. Az
életerős gyökérsarjakkal pótolhatjuk a kiesett málnatöveket.
A szőlőben a szőlőfürtök körül
elburjánzott leveleket ritkítsuk
meg, hogy a nap jobban érje a
fürtöket. A szőlőtőkék főhajtásait és 4-6 leveles oldalhajtásait, a támaszrendszeren túlnyúló
hajtásrészeket ismét csípjük
vissza, ill. a hónaljhajtásokat
kurtítsuk meg.
Betakarítás és tárolás
Érnek a szilvák (pl. Stanley,
Besztercei, Debreceni Musko-

tály, Nemtudom). Fontos teendő a gyümölcsszüret, például
az almaszüret. A hónap végén
– október elején érő Golden
Delicious, Jonathan, Jonagold,
Starking. A körték közül pl. a
Bosc kobak, a szeptember elején érő Piros Vilmos, Hardy
vajkörte.
A fagyokig érnek a folyton termő málnák (pl. Polka).
A burgonya betakarításának
fő ideje szeptember, de vannak korábban és későbben érő
fajták is. A burgonya virágzás
után szedhető fel. Betakarítás előtt 3-4 héttel az öntözést
hagyjuk abba. Ha a burgonya
szedése eltolódik, a gumóban
lévő keményítő cukorrá alakul,
és a burgonya nem élvezhető,
de tárolásra is alkalmatlan.
Szedjük fel a sárgarépát, a karalábét, a céklát, a zellert, a póréhagymát,
a spenótot, a hónap
második felében pedig
a karfiolt, a petrezselymet. A zellert hagyjuk
utoljára. A héten kerülhet sor a káposzta őszi
betakarítására.
Az édesburgonya betakarításának ideje szeptember közepe –
október vége.
Október végéig illetve a fagyokig leszedhetjük az utolsó
paradicsomokat, paprikákat.
Fogjunk magot abból a paradicsomból, amelynek ízvilága a
legjobb volt.
Szeptemberben a tök virágait tanácsos leszedni, mert így
több energia jut a termés fejlesztésére. A tökfélék érésének
idején érdemes a termések alá
vastag szalmaréteget teríteni,
mely védi a rothasztó gombáktól és megakadályozza a súlyos termések deformálódását.
A betakarítás optimális ideje

szeptember 15-től a hónap végéig. A betakarítást száraz időben végezzük el.
A levélpetrezselyemből és a
metélőhagymából bátran cserepezzünk be néhány tövet tél
eleji csipegetésre.
Szeptember végén, október
elején már betakarítható a gumós édeskömény.
Utóérő zöldségek a paprika, a
paradicsom, a tojásgyümölcs
és a sárgadinnye, amelyek
tartós, többhetes tárolásra alkalmasak. Gondoskodjunk a
zöldségfélék tárolásról. Csaknem minden zöldségfélét meg
lehet szárítani. Vegyük például
a pasztinák és a cékla chips-et.
Aztán itt van a cukkini chips.
Hogy milyen az ízük? Igazán
remek és különleges. Ezeket a
zöldségeket vékonyra szelve,
blansírozva, a vizet felszárítva, esetleg olajspray-vel
befújva, majd a 100 fokos
sütőben szárítjuk néhány
órán át. A gyümölcsszirmok
közül a legegyszerűbb az almaszirom készítése. Úgy 2-3
db kissé savanykás, kemény
húsú almához számoljunk 1
citrom levét, 20 dkg porcukrot, 0,5 l vizet. A vékonyra
szeletelt héjas almákat kenjük
meg citromlével. Kevergetés
mellett lassan melegítsünk egy
lábasban fél liter cukros vizet
forralásig. Tegyük bele az almaszeleteket és letakarva egy
éjszakán át hagyjuk az almákat
a szirupban. Másnap szedjük
az almaszeleteket papírtörlőre,
majd ütőpapírral bélelt tepsibe
egymás mellé, és helyezzük
100 fokra melegített sütőbe 60
percre. Szárítás közben félidőben az almákat megforgatjuk.
Jól zárható dobozban vagy tasakban tároljuk.
–za–

1. Nekem meg ekkora adótartozásom van!
2. Az a te bajod, hogy túl sokat foglalkozol
magaddal.
3. Bélám egy szexboltnál közelről nézte
meg a kirakatot.
4. A nyírfavesszővel majd én csapkodlak
meg Egon.
5. Hogy vízálló-e, ezért lejöttem a Balatonra egy hétre.

Elmúlt havi szerencsés megfejtőnk a komáromi Gróf István.
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!

humor-csokor
Meghal az alkoholista, a nőfaló és a drogos. Felkerülnek a men�nyországba. Szent Péter így szól hozzájuk a túlvilágon:
– Mindenki kap egy szobát és ő határozza meg, hogy mi kerüljön
bele!
– Én rengeteg piát akarok! – mondja az alkoholista.
– Rendben, legyen így! – mondja Szent Péter, azzal rázárja az ajtót.
– Én baromi nagy mellű, szőke csajokat! – mondja a nőfaló.
– Rendben, legyen így! – mondja Szent Péter, azzal rázárja az ajtót.
– Én rengeteg füves cigit akarok!- mondja a drogos.
– Rendben, legyen így! – mondja Szent Péter, azzal rázárja az ajtót.
Eltelik 15 év. Mindegyiknek kinyitják az ajtaját és megnézik mi
van velük.
– Engedjetek ki! Elegem van az alkoholból! – mondja az alkoholista.
– Engedjetek ki! Elegem van a nőkből! – mondja a nőfaló.
Kinyitják a drogos ajtaját:
– Valaki adjon már be végre egy rohadt öngyújtót!
Egy szőke nő behorpasztja az autója oldalát. Elviszi a szervizbe, ahol a karosszériás (mivel látja, hogy egy szőkével van
dolga) poénból azt mondja neki, hogy jó erősen fújjon bele a
kipufogóba és így a horpadás ki fog egyenesedni, mint az össze-

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Szívesen rendelkezik
mások idejével, különösen azokét szereti beosztani, akikkel vagy
akivel együtt él. Ne akarja megmondani, ki mikor mit csináljon,
mert ezzel csak ellenkezést vált ki. Tisztelje meg annyival a másikat, hogy megadja neki a szabad választás lehetőségét.
HALAK (február 21. – március 20.) Félő, hogy újból hatalmába keríti a vásárlási őrület. Képtelen határt szabni a költekezésnek és ehhez most jó ürügy a közelgő ősz. Ne a mennyiségre
törekedjen! Inkább olyasmit engedjen meg magának, ami minőségbeli változást hoz az életébe.
KOS (március 21. – április 20.) A lelkesültség az, ami vonzza
a hasonló gondolkodású embereket. Ha tehát barátokra, társakra
vágyik, egyszerűen vesse bele magát kedvenc elfoglaltságaiba!
Sok olyan impulzus érheti ezen a héten, ami új irányok felé is
nyitottá teszi, találkozhat olyanokkal, akik megosztják önnel tapasztalataikat.
BIKA (április 21. – május 20.) Ne akarjon állandóan bűnbak
vagy mártír lenni, ne vállalja olyan dolgokért a felelősséget, amiről nem tehet. Vigyázzon jobban az egészségére! Hasznos lenne
ezen a héten mellőzni az alkoholfogyasztást és ha teheti, inkább
mindig valamilyen hús nélküli vagy egyéb könnyű ételt válasszon.

gyűrt zacskó
esetében. Ha
nem sikerülne,
akkor jöjjön
vissza.
A szőke hazamegy, megvárja, míg kihűl a
kipufogó, majd
elkezdi fújni.
Meglátja
ezt
egy barátnője:
– Hát te meg
mit csinálsz? –
kérdezi meglepetten.
– A szervizben
azt mondták,
ha jó erősen
megfújom, akkor kiegyengethetem a horpadást!
– Te teljesen hülye vagy? Így sosem fog sikerülni a dolog!
Előbb húzd fel az ablakokat, mert ott kimegy a levegő!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ne próbálja meg elkerülni a
partnerével esedékes beszélgetést, mert a folyamatosan elfojtott
frusztráció felgyülemlik és a bolhából végül elefánt lesz. Igyekezzen világosan megfogalmazni, hogy mi is bántja és mire lenne szüksége, csak így találhatnak mindenkinek jó megoldást.
RÁK (június 22. – július 22.) A konfliktusok önmagukban nem
jelentik azt, hogy ki kellene lépnie egy kapcsolatból, hiszen ez
sokkal inkább annak a jele, hogy képesek felismerni, ha valamilyen problémájuk van és beszélnek róla. Az már elgondolkodtatóbb, ha nem találják a közös nevezőt és nem tudnak megegyezni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Hajlamos rá, hogy
bármilyen apróságból gondot csináljon. Gondolja csak végig,
mit okoz egy ilyen panaszáradat, kiben milyen érzést kelt és
mennyi energiáját elveszi feleslegesen ahelyett, hogy azonnal
a megoldást tudná keresni. Legyen éberebb, vegye észre ezt a
viselkedésmintát!
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Lehetőleg ne utazzon
és ne vágjon bele nagyobb volumenű üzleti tranzakcióba, ez a
hét ugyanis nem alkalmas ilyesmire. Várjon néhány napot és inkább kockázat nélkül tegye meg ugyanazt. Családi körben számíthat egy váratlan, pozitív fordulatra.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Azt gondolja, hogy
olyan fantasztikus az ötlet, amit kiagyalt, hogy valami biztosan
nem stimmel vele. A siker titka az, hogy azonnal cselekednie kell
ötletei sugallata alapján, amint azok kikristályosodnak önben. Belső megérzései és intuíciója kiválóan működik, hagyatkozzon rá!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne érezze magát tökéletlennek partner híján. Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor inkább befelé fordul, önmagával foglalkozik, és ez
nem éppen kedvező egy párkapcsolat elindításához. Ezt az időt
arra használja, amire való és ne meneküljön el előle!
NYILAS (november 23. – december 22.) Megvannak a módszerei arra, hogyan hívja fel magára azok figyelmét, akiket meg
szeretne hódítani. Ezek most is működnek, kiválasztottja máris
észrevette önt és azon töri a fejét, hogyan tudna közelebb kerülni
önhöz. Erotikus kisugárzásának nehéz ellenállni!
BAK (december 23. – január 20.) Vigye keresztül akaratát még
akkor is, ha erőszakosnak tartják emiatt vagy veszít a népszerűségéből. Legyen egy kicsit önzőbb, mert senkinek sem jó, ha
csak magára kényszerít egy szerepet, de valójában valami egészen másra vágyik. Csak akkor kaphatja meg, amit szeretne, ha
őszinte.
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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.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:

• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Rekom

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

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!

Tel.: 0915 958 386

Tel.: 0905 515 443

S
Z
U
D
O
K
U

Lapostetők szigetelését vállalom

Tel.: 0918 780 688.

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen
od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása
50. – eurótól,
betűaranyozás:
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273
BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

* Eladó nagyobb
mennyiségben búza,
ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 720
348.

Zongorahangolás + szervíz
(mechanika-ellenőrzés, porszívózás)

0905 694 933

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815

email: pvendegh@gmail. com
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KAJAK – KENU

LABDARÚGÁS

A vb, illetve Eb bajnokságokon kívül a sport év egyik legjelentősebb versenye az, amelyen az olimpiai reménységek küzdenek a helyezésekért. A múlt hét végén a pozsonyi Zemníky-i
tavon három napon keresztül folytak a versenyek.
1. nap, 1000 m-es táv:
döntőben 3. hely, döntőben 8.
K1 17 éves fiúk: Meszlényi hely * K1 15 éves lányok: BuMárk előfutamban 4. hely, kö- gár Réka elődöntőben 1. hely,
zépdöntőben 5. lett, a döntőben középdöntőben 3. hely, döntőnem rajtolt * C1 17 éves fiúk: ben 5. hely * K2 17 éves fiúk:
Léránt Peter Christopher elő- Meszlényi Márk – M. Iliaš előfutam 4. hely, a középdöntőt futamban 3. hely, középdöntőnem fejezte be * C1 15 éves ben 4. hely, döntőben nem infiúk: Léránt Lucas előfutam- dultak * K2 15 és 16 éves fiúk:
ban 5. hely, középdöntőben 1. Podleiszek Filip – Schrimpel
hely, döntőben 5. hely * C1 17 Peter előfutamban 2. hely, köéves lányok Ikréniová Viktória zépdöntőben 5. hely, a döntőelőfutamban 3. hely, közép- ben nem indultak.
Az olimpiai reménységek másnapján, szombaton a komáromi
kajakosok és kenusok az 500 m-es távon rajtoltak. Nyolc versenyző képviselte a komáromi csapatot.
17 éves fiúk: Meszlényi Márk
2. nap, 500 m-es táv
K1 17 éves fiúk: Meszlényi – M. Iliaš – D. Rybanský – M.
Márk előfutamban 4. hely kö- Današ előfutamban 7. hely,
zépdöntőben 4. hely B döntő- középdöntőben 2. hely, döntőben 3. hely végeredmény 12. ben 7. hely * Podleiszek Filip
hely * C1 17 éves fiúk: Léránt – Schrimpel Peter – S. Cagáň
Peter Christopher előfutamban – D. Stojkovič előfutamban 7.
2. hely, középdöntőben 1. hely, hely, a döntőben nem induldöntőben 8. hely * C1 15 éves tak * C4 15 és 17 éves fiúk:
fiúk: Léránt Lucas előfutam- Léránt Peter Christopher – P.
ban 5. hely, középdöntőben 3. Kizek – M. Krasňanský – P.
hely, döntőben 5. hely * C1 17 Stolárik előfutamban 4. hely,
éves lányok: Ikréniová Viktó- középdöntőben 3. hely, dönria előfutamban 3. hely, közép- tőben 7. hely * Léránt Lucas
döntőben 3. hely, döntőben 9. – M. Kunovský – A. Psotný –
hely * K1 15 éves lányok: Bu- M. Szobolovszky előfutamban
gár Réka előfutamban 1. hely, 6. hely, középdöntőben 8. hely,
középdöntőben 4. hely, B dön- a döntőben nem indultak * K4
tőben 1. hely, végeredmény 15 és 17 éves lányok: Bugár
10. hely * C2 17 éves lányok: Réka – Koczkás Eszter – L.
Ikréniová Viktória – K. Jan- Vrecková – E. Horváth előkovská előfutamban 6. hely, futamban 8. hely, a döntőben
döntőben 9. hely * K4 15 és nem indultak *
A vasárnapi döntőben remekül szerepeltek a komáromi
versenyzők, amikor sikerült bronzérmet is „kilapátolniuk”.
futamban 4. hely, döntőben
3. nap, 200 méteres táv
K1 17 éves fiúk: Meszlényi 8. hely * K2 15 és 16 éves
Márk előfutamok 5. hely, kö- lányok: Bugár Réka – Sidozépdöntő 6. hely, nem indultak vá Bianka előfutamok 3. hely,
a döntőben * C1 17 éves fiúk: előfutamok 5. hely, B döntő 1.
Léránt Peter Christopher elő- hely, végeredmény 10. hely *

II. liga * 10. forduló: Komáromi KFC – MFK Dukla Besztercebánya 1:3 (1:0)

A komáromi KFC hazai pályáján fogadta a II. liga próbált pontot rabolni kassai ellenfeleitől. Sajnos,
nem így történt. Bár hatalmas iramot diktálva, lényegében mindvégig irányította a mérkőzés menetét
az Ásványi – Pittner, Pagáč, Varjas, Ujlaky, Domonkos, Fokaidis, Šimko, Holík, Mikeš, Daniel, illetve
Leckési, Szalai, Pinte, Krela, Rigo, Šandal felállítású KFC az első félidő győzelmi mámora után hidegzuhanyt kapott.

Nagy volt a tét, hiszen már régen láthattak a komáromi szurkolók hazai győzelmet a pályájukon. Rossz óment jelentett
az is, hogy Matej Končal sérülése miatti
távolmaradása várhatóan kihathatott volna a csapatra, de a kapitányi karszalagot
viselő Erik Mikeš jó megoldásokkal segítette csapatát. Az első félidőben egyértelműen a komáromiak irányították a
játék menetét, több veszélyes helyzetet is
III. liga * 8. forduló:
Lednicróna – Marcelháza 4:1
(4:0) A találkozó 9., 12., 36, és
43. percében lényegében eldőlt a
találkozó sorsa, a marcelháziak
védelme összeomlott, s ha nincs
Kosťukevič további gólok is a
vendégek hálójában kötnek ki.
A marcelháziak becsületgólja
a találkozó 51. percében Hegedűsnek köszönhetően született.
Marcelháza csapata 13 ponttal a bajnoki táblázat 6. helyen áll.
IV. liga
Vágfarkasd – Ógyalla 0:2 (0:1)
Az ógyallaiak védelme szinte
betonfalat húzott a kapujuk elé.
A vendégek csatárai közül Tóth
volt a legügyesebb, aki először a
32. percben, majd nyolc perccel
a találkozó vége előtt talált be
a farkasdiak kapujába * Gúta
– Kovarc 1:3 (1:1) Az első játékrészben a gútaiak irányították
a találkozó menetét és Szőcs a
30. percben vezetéshez juttatta a
csapatot. A 43. percben a vendégek szögletrúgásból egyenlíteni
tudtak, viszont a második játékrészben a vendégek csatárai voltak ügyesebbek* Naszvad – Ne-

sikerült kialakítaniuk, ám gólt csak a 44.
percben sikerült Pinte Patriknak belőnie.
találatával, egygólos előnnyel mehettek
szünetre a lila-fehérek. A második félidő
elején még biztatóan hatott és érezhető
volt, hogy az irányítást a komáromiak
szerették volna megőrizni további gólok
reményében, azonban a 64. percben bekapott szerencsétlen gól után felbomlott
az átgondolt taktika, fejetlenül, kapkodva

gyed 0:1 (0:0): Két egyenrangú
csapat küzdött a pályán, többnyire a két tizenhatos között, s végül
a szerencsésebb nyert. A vendégek gólja a 75. percben született,
de egyenelítésre nem volt lehetőség * Ímely – Újlót 5:0 (3:0)
Negyedórával a találkozó kezdete után a mérkőzés irányítását a
hazai csapat ragadta magához és
„leiskolázta” a vendégeket. Góllövők: Szobolevszki (13. perc),
Varga (16. perc), Straňák (44. és
78. perc) és Oršolík (90. perc) *
A bajnoki táblázatban 1. Ímely
(18 p), 8. Ógyalla (12 p), 10.
Gúta (9 p), 14. Naszvad (7 p).
V. liga * 8. forduló
Nagykeszi – Szőgyén 5:1 (3:0)
Lényegében 10 perccel a találkozó kezdete után a hazai csapat
jelezte, hogy nem sok reményük
van a szőgyénieknek, hiszen
Turza a 3. és 6. percben már vezetéshez juttatta csapatát. A 11.
percben Inczédi tovább növelte
a kesziek előnyét. A másik játékrészben Tóth (62. perc), majd
Kürthy (85. perc) talált a vendégek hálójába, az ő becsületgóljuk
a 70. percben született * Perbete
– Zsitvabesenyő 1:2 (0:0) Az

Női labdarúgás
Komáromi- KFC – FC Čaka 5:1 (3:0)

játszottak a Duna-partiak. Ezzel szemben
a besztercebányai csapat alig 5-6 perc
alatt szerzett 3 gólt, amivel teljes csapást
mért a hazaiakra. Igaz, a komáromiak ezután is megpróbáltak támadni, azonban a
helyzetkihasználásokkal most is gondok
akadtak. Az eredmény így a vendégeknek
kedvezett, akik három ponttal térhettek
haza, míg a komáromiak öt forduló óta
-koannyeretlenek.

első félidőben mindkét csapatnak volt gólhelyzete de csak az
52. és 57. percben született gól,
sajnos a vendégek rúgták. A perbeteiek becsületgólja a 62. percben született Širokov révén *
Gyarak – Ekel 3:0 (2:0) Technikailag és taktikailag is felkészültebb volt az ekeli csapat,
csak éppen a szerencsével volt
problémájuk * Újgyalla – Zselíz
3:2 (0:2) Bravúrosan fordított a
találkozó állásán a hazai csapat,
amely a második játékrészben
Rigó D. (50. p), Pasztorok (84. p
– öngól) és Rigó M. (86 p) révén
győzni tudtak * A bajnoki táblázatban 6. Nagykeszi (14 p), 9.
Ekel (11 p), 10. Perbete (10 p),
12. Újgyalla (8 p).
VI. liga – 8. forduló
Madar – Bajcs 3:1 (1:0) A hazai
csapat mindvégig pályafölénnyel
rendelkezett. Góllövők: Barta
(15. p), Papp (52., 85. p), illetve
Szabó (büntetőből 87. p) * Ifjúságfalva – Dunaradvány/0:2
(0:2) A kiegyensúlyozott találkozón a vendégeknek volt több
szerencséjük. Góllövő: Pivoda
(32. és 39. p) * Szentpéter –
Dunamocs 7:1 (2:1) A második
félidőben kinyílt a szentpéteri
gólzsák. Góllövők: Szakál (3. és
52. p), Vida (27. és 88. p), Halász
(48. p), Uránek (58. p), Jakab (71.
p), illetve Sotkovský (13. p) *
Hetény – Örsújfalu 6:0 (3:0) A

hetényiek gólözönös edzőmérkőzést tartottak. Góllövők: mesterhármas, Marikovec (18., 60., 72.
p), Csintalan G. (43. p), Csintalan
I. (44. p), Czikora (74. p) * Bogya/Gellér – Lakszakállas 0:4
(0:0) A kiegyenlített első félidő
után csődöt mondott a hazaiak
védelme. Góllövők: Csápai (53.
és 62. p), Macejko (60. p), Győri
(78. p) * Nemesócsa – Szilos 1:2
(1:1) Egyértelműen a vendégeknek volt nagyobb szerencséjük,
illetve gólerősebb csatáraik. Góllövők: Hipp (22. p), illetve Géč
(32. p), Cabada (47. p) * Csallóközaranyos – Csicsó 6:3 (2:1)
Góllövők: Lelkes (mesterhármas), Berecz 2, Horváth, illertve
Pálfi, Misák és Bodok * Búcs –
Bátorkeszi 1:3 (1:1) Bódiš, illetve Szigeti, Oláh, Tóth * Keszegfalva – Izsa 2:4 (1:2) Góllövők:
Ujj, Budai, illetve Procházka,
Tárnok, Smolka, Porubszky *A
bajnoki táblázatban 1. Csallóközaranyos (21 p), 2. Lakszakállas (21 p), 3. Szentpéter (18
p), 4. Szilos (18 p), 5. Dunaradvány/Marcelháza B (18 p), 6.
Izsa (16 p), 7. Hetény (15 p), 8.
Búcs (13 p), 9. Bátorkeszi (10
p), 10. Nemesócsa (10), 11. Keszegfalva (9 p), 12. Dunamocs
(9 p), 13. Ifjúságfalva (7 p), 14.
Csicsó (6 p), 15. Bajcs (6 p), 16.
Örsújfalu (4 p), 17. Madar (4
p), 18. Bogya/Gellér (4 p).

A Boros Dominika – Horváth Beatrix, Melichárková Zsuzsa,
Nagy Laura, Both Alexandra – Németh Vivien, Németh Kristína, Bögi Viktória, Tóközi Tímea – Gaál Csenge, Pintér Noémi
Győri Bianka, Beke Réka, Szűcs Melissa összeállítású csapat
Szlovák Kupa 2. forduló
nagy örömöt szerzett a drukkereknek.
A Szlovák Kupa második fordulójában, szerdán Losoncon lépett
A mérkőzés 3. percében
női csapata újra átvette a pályára a komáromi KFC. A Duna-partiak már az első félidő 39.
megszerezték az első gólt,
vezetést a ll. ligában. A percében Erik Mikeš szabadrúgását követően a losonci védő háám a játékvezető érvénytemeccs végén a kilátoga- táról lepattanó labdának köszönhetően megszerezték a vezetést.
lenítette a kapus támadása
tó szépszámú közönség Ez a gól egyben el is döntötte a mérkőzés végeredményét, így
Léránt Peter Christopher kétszeres éremtulajdonos
miatt. Ez nem vette el a lányok
vastapssal köszönte meg a Komárom a harmadik fordulóba jutott. Jozef Olejník mesteredző
futamban 2. hely, előfutamban K4 15 és 17 éves fiúk: Podle- kedvét és a 9. percben érvé- játékot és zúgott a Szép volt, neveltjei a sorsolás szerint a Fortuna Ligában szereplő Nyitra csapatát lapzárta után, szeptember 24-én fogadták Komáromban.
2. hely, középdöntőben 2. hely, iszek Filip – Schrimpel Peter – nyes vezetést szereztünk, majd csajok.
-hgdöntőben 3. hely * C1 15 éves S. Cagáň – D. Stojkovič előfu- a 21. és a 24. percben növeltük
fiúk: Lucas Léránt- előfutam- tamban 7. hely, elődöntőben 8. az előnyt. A félidő vége előtt,
ban 2. hely, középdöntőben 1. hely, a döntőben nem indultak majd az 59. percben kényszerű
hely, döntőben 3. hely * C1 17 * C4 15 és 17 éves fiúk: Léránt cserékre került sor. A 64. perc7. BEACH VOLLEYBALL CUP KOLÁROVO-GÚTA
éves lányok: Ikréniová Vik- Peter Christopher – P. Kizek ben a vendégek ugyan szépítetória előfutamban 5. hely, kö- – M. Krasňanský – P. Stolárik ni tudtak Račková révén, de a Immár 7. alkalommal került megrenzépdöntőben 6. hely, döntőben előfutamban 4. hely, közép- 87. percben kezezésért meg- dezésre Gútán a városi strandröplabda
nem indult * K2 17 éves fiúk: döntőben 1. hely, döntőben 2. ítélt büntetőt is kihasználtuk, torna a sportbizottság szervezésében.
Meszlényi Márk – M. Iliaš elő- hely * Léránt Lucas – M. Ku- és az utolsó percben beállítot- Az egyre népszerűbb torna ezúttal
futamban 3. hely, középdöntő- novský – A. Psotný – M. Szo- tuk az 5:1-es végeredményt. már nemzetközivé vált, hiszen a maben 2. hely, döntőben 8.hely * bolovszky előfutamok 6. hely, Góllövők: Tóközi Tímea 2x, gyarországi Tatáról is érkezett csapat,
C2 17 éves lányok: Ikréniová középdöntő 7. hely, a döntőben Németh Vivien, Pintér Noémi, így összesen nyolcan versenyeztek.
Szűcs Melissa. Ezzel a KFC A döntőben az Avengers és a Zolová
Viktória – K. Jankovská elő- nem indultak.
Pomsta csapatai mérkőztek. A végső
sorrend: 1. Avengers, 2. Zolova Pomsta, 3. A Selye János Gimnázium csaA komáromi országúti kerékpárosok jóvoltából felidézzük a Piko–Bike Maraton ezévi esemé- pata, 4. Pizzagazda, 5. Trash, 6. Spartanc, 7. Gútai Judo Klub, 8. Devils B.
nyeit az Apáli rajttól az eredményhirdetésig.

STRANDRÖPLABDA

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

szeptember 28-ánVencel
szeptember 29-énMihály
szeptember 30-ánJeromos
október 1-én
Malvin
október 2-án
Petra
október 3-án
Helga
október 4-én
Ferenc
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Stubendek Attila és a
helembai Virsinszký Tímea, az albári Kačur Maroš és a komáromfüssi Táborová Petra
Gútán: a gútai Vicena Tibor és Halász Tímea.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az újgyallai
Vörösová Kristína, a bátorkeszi Mlatecová Natália, a komáromi Németh
Benett, Rákóczi Sámuel, Petrušová
Olívia és Karvaiová Hajnalka, az ógyallai Lakatoš Viktor és Lovászová Nela, az ímelyi Hussmanová Rachel, a marcelházai Takács
Marcell és Karová Zoé, az érsekújvári Mészáros
Šimon Ladislav, Šáteková Lujza és Yun Ran Chen,
a párkányi Krizsan Dorka, a szeredi Stojkovičová
Savana, a búcsi Kiss Péter, a szímői Štrba Miloš, a
madari Lakatoš Jozef, a pozsonyi Heng Luo és az
ekeli Mlinkovics Dorina.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Nyitrai Csaba (50 éves), Szalayová Helena (94 éves) és Pullmannová Katarína (98 éves), a
gútai Ondrášek Ferenc mérnök (76 éves), Rigó István
(72 éves), az ifjúságfalvai Varga Gábor (82 éves), az
örsújfalusi Kéri František (88 éves) és Nagy Ján (72
éves), a gelléri Pontyosová Estera (95 éves) és Gella
Katalin (76 éves), a csallóközaranyosi Víghová Katarína, a madari Kovács Zoltán (82 éves), a búcsi Fürstenzeller Julianna (78 éves), valamint a nemesócsai
Veszprémi Irén (71 éves).
Emléküket megőrizzük!

Németórákat
tartok.
0915 608 271

Eladó Búcson
(villanymotoros)
gabonadaráló

Tel.: 0918 782 689

MEGEMLÉKEZÉSEK

Csak az hal meg,
kit elfelejtenek...
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
a drága édesanyára,
a szeretett édesapára,
nagymamára
nagyapára
és dédmamára,
és dédapára,

Beke Gyulánéra,

Beke Gyulára,

halálának tizenharmadik
halálának huszonegyedik
évfordulóján.
Akik ismerték és szerették Őket,
emlékezzenek rájuk ezekben a napokban.
Emléküket örökké őrző családjuk

A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l

Welsh rarebit
Hozzávalók
4 adaghoz:
2 db tojássárgája
4 nagy szelet fehér kenyér
1 kk mustár
150 g krémsajt
4 ek csilis lekvár
100 g reszelt cheddar sajt
Worcester-szósz
só
bors
Elkészítése:
A krémsajthoz adjuk a mustárt és a tojássárgáját, majd alaposan
kikeverjük. Hozzáadjuk a reszelt cheddar sajtot, sózzuk, borsozzuk és összekeverjük. Megpirítjuk a kenyerek mindkét oldalát
(vékonyan megkenjük a csililekvárral), és rákenjük a szendvicskrémet. Addig grillezzük, amíg megolvad a krém, és enyhén
bugyogni kezd. Ha kész, tányérokra tesszük, késheggyel berácsozzuk a tetejét, és Worcester-szósszal locsoljuk meg.

Pályázat főkönyvelői pozíció betöltésére
a Gútai Városi Hivatal pénzügyi osztályán
Gúta Város, 946 03 Gúta, Templom tér 1,
pályázatot hirdet városi főkönyvelői pozíció betöltésére

a Gútai Városi Hivatal pénzügyi osztályán

Munkavégzés helye: Gúta Város – Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Gúta
Munkatöltet: Számvitel – könyvelés, költségvetés, finanszírozás
Iskolai végzettségre és egyéb szakmai ismeretekre vonatkozó
követelmények: min. I. fokú főiskolai végzettség (közigazgatási, közgazdasági szakirány, legelőnyösebb a könyvelés
irányzata) * min. 5 éves szakmai gyakorlat a kettős könyvelés
területén önálló könyvelőként (előnyben részesül a közszféra
területén szerzett könyvelői tapasztalat) * Feddhetetlenség * Jó
kommunikációs készség, önállóság, megbízhatóság, precizitás
* Számítógépes ismeretek felhasználói szinten – WORLD, EXCEL, OUTLOOK, stb. * Szlovák és magyar nyelv aktív ismerete
Szükséges okmányok és anyagok jegyzéke:
Pályázati részvételi kérelemhez csatolni kell: Önéletrajzot * A
végzettséget igazoló okmány másolatát, szakirányú tanfolyamok,
kurzusok elvégzését igazoló okmányokat * Beleegyezést a személyes adatok feldolgozásába a T.t. 122/2013 sz., a személyes
adatok védelméről szóló törvénye értelmében * Egy hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
Munkaviszony: Fő állás
Kínált munkabér: 1200,- €-tól
A győztes megítélésének kritériumai: Az adott szakterületen
szerzett ismeretek, tapasztalatok
Munkába lépés: azonnal, vagy megegyezéssel

Szőlős sütemény

Hozzávalók:
Hozzávalók a piskótához
4 db tojás
8 ek cukor
4 evőkanál víz
2 ek napraforgó olaj
8 evőkanál finomliszt
fél csomag sütőpor
Hozzávalók a pudinghoz
2 tasak vaníliás pudingpor
1 l tej
8 ek cukor
Tetejére
fél csomag színtelen tortazselé

1 ek cukor
1,5 dl víz
50 dkg szőlő

Elkészítése:
A piskóta elkészítése
A tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral. Hozzáadjuk
a vizet és az olajat. Elkeverjük. Hozzáöntjük a sütőporral elkevert lisztet. Ismét elkeverjük. Végül hozzáadjuk a tojások
felvert habját. Óvatosan összeforgatva keverjük el fakanállal.
Sütőpapírral bélelt (ajánlott a 30x30 cm-es méret) tepsiben
megsütjük, így vékony piskótát kapunk.
Hozzávalók a pudinghoz
A tasakon leírt módon megfőzzük a pudingporokat a tejjel és a
cukorral. A kissé meghűlt pudingot rákanalazzuk a piskótára.
Tetejére
A szőlőszemeket félbevágjuk, szükség esetén kimagozzuk. Lefele fordítva rakjuk a megdermedt pudingra. A tortazselét megfőzzük a vízzel, a cukorral, kicsit forraljuk. Széles szilikonos
ecsettel megkenjük a gyümölcsök tetejét, így szép fényes lesz.

A leggazdagabb
könyv- és kottakínálatot nálunk
találja!

A kérelmet és a további dokumentumokat telefonszámmal és email-címmel együtt kérjük
„Výberové konanie – hlavný účtovník mesta – neotvárať” megjelöléssel ellátott lezárt borítékban eljuttatni legkésőbb 2019. október 4-ig az alábbi postacímre:
Mesto Kolárovo * Kostolné nám. 1 * 946 03 Kolárovo
Gúta Város fenntartja a jogát arra,
hogy a pályázók közül nem választ győztest.
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