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Engedély nélkül fényképezkedett a focicsapat kiskorú tagjaival
a Híd komáromi polgármester-jelöltje

Sorozatos kampánybotrányok...
Megszokottá vált, hogy az önkormányzati választások előtt előszeretettel keresik fel a 
nyugdíjasokat, szavazásra jogosult középiskolásokat a képviselői székért, vagy éppen a 
polgármesteri funkcióért ácsingózó jelöltek. Ez most sincs másképp, már elkezdődtek az 
otthonlátogatások, az ígérgetések, amelyeket eddig még soha nem tartottak be...

Komáromban már több bot-
rányszagú eset is történt. Ilyen 
volt az, hogy formai okok mi-
att az egyik párt jelöltlistáját 
törölni kellett volna, s erről a 
városi jogász tájékoztatta is a 
választási bizottságot (amely-
nek egyik tagja éppen erre hi-
vatkozva nem is szavazta meg a 
pozitív döntést). Információink 
szerint a párt nem az új jogsza-
bályoknak megfelelően töltötte 
ki az okmányokat, s azokat a 
benyújtási időpont után pótolta. 
Ugyancsak nagy port vert fel, 
hogy a Híd komáromi szerve-
zete egyszerűen lekoppintotta 
a belügyminisztériumban évek 
óta bejegyzett Egy Jobb Komá-
romért Polgári Társulás nevét, 
s azt a plakátjain saját szlo-
genként használja. Ez enyhén 
szólva is szegénységi bizonyít-
vány…

Ugyancsak a választási kam-
pánnyal függött össze a KFC 
vezetőségének múlt héten 
csütörtökön tartott sajtótájé-
koztatója. A sajtótájékozta-
tót a csapat vezetősége azért 
hívta össze, mivel az egyik 
polgármesterjelölt szeptem-
ber 25-én, engedély nélkül 
készített kampányfotókat a 
csapat kiskorú játékosaival, 
melyeket azután közzétett a 
Facebook-oldalán.
Uzola István a fiatalok edzője 
elmondta, azért engedte meg 
a polgármesterjelöltnek a kö-
zös fotózást, mert a hölgy azt 
állította, hogy arra engedélyt 
kapott a KFC elnökségétől. 
Ezt a klub elnöke, Baráth 
György és az egyik elnökségi 
tag, Hajabács Gábor is cáfol-
ta. Hajabács Gábor elmondta, 
hogy a szülők hívták fel a fi-

gyelmét a közösségi oldalon 
megjelent fotókra. Ezután 
lépett kapcsolatba a polgár-
mesterjelölttel, aki kérésére 
eltávolította a fényképeket. 
Újságírói kérdésre sem meg-
erősíteni, sem pedig cáfolni 
nem kívánta, hogy a jelölt 
Héder Ágnes volt-e. A szer-
kesztőségünk birtokába jutott 
fotók alapján azonban ez egy-
értelműen kijelenthető.
Az elnökség tagjai elmondták 
továbbá, hogy határozottan 
elzárkóznak a politizálástól 
és semmiképp sem hajlan-
dóak bármiféle kampányba 
belekeveredni. Kérik a poli-
tikusokat, jelölteket, hogy ezt 
tartsák tiszteletben és a kam-
pánytevékenységet folytassák 
a stadionon kívül...

A nagymácsédi Ján Kuciak és barátnője, 
Martina Kušnírová elleni gyilkosság el-
követőinek nyomai Gútára vezettek, meg-
történtek az előzetes letartóztatások. A 
kommandós akcióról és a fejleményekről 
lapunk 3. oldalán írunk.

Rács mögött
marad

Mint arról korábban hírt ad-
tunk, Komáromból taxival 
vitette magát Izsára egy há-
romfős társaság, amelynek 
visszafelé már nem volt zavar-
talan az útja. A kocsit leállítot-
ták, az utasokat kiszállították, 
illedelmesen az úttestre fektet-
ték, miközben a motozásnál, a 
hátsó ülés előtt szétszórva, va-
lamint a csomagtartóban fur-
csa fehér port találtak a rend-
őrök. Tekintettel arra, hogy az 
„anyag” ismeretlen volt, a bűn-
ügyi laboratóriumban nyert bi-
zonyítást, hogy jelentős meny-
nyiségű kábítószerről volt szó. 
Az értékelést követően az ille-
tékes bíró úgy döntött, hogy a 
31 éves komáromi Viktor rács 
mögött marad.

A Magyar Közösség Pártja ünnepi kongresszusának
NYILATKOZATA

A Magyar Közösség Pártja megalakulásának 20. 
évfordulóját ünnepli. A rendszerváltás után alakult 
pártokból szerveződött a Magyar Koalíció Pártja, 
amely 1998. június 21-én tartotta alakuló közgyűlé-
sét Dunaszerdahelyen. A rendszerváltást követően 
ez az első egységes magyar politikai érdekképvise-
leti szerv, tevékenységének köszönhetően is sike-
rült elősegíteni Szlovákia euroatlanti csatlakozását. 
2012. szeptember 22-i kongresszusán a Magyar 
Közösség Pártja elnevezést vette fel, folytatja, és 
immár húsz éve az önálló magyar politikai érdek-
képviselet biztosítja, ami a párt működésének és 
irányultságának egyik alappillére. Továbbra is a 
felvidéki magyar politizálás szükségességét tartja 
szem előtt, legfontosabb célja, küldetése a szlová-
kiai magyarság megmaradása és boldogulása saját 
szülőföldjén. Az Európai Néppárt stabil tagjaként 
a szociális piacgazdaság elveire épülő jóléti társa-
dalom kiépítését, a demokratikus jogállam megerő-
sítésének elengedhetetlen szükségességét, illetve 
az emberi jogok és szabadságjogok – beleértve a 
kisebbségi jogokat – következetes kiteljesedését és 
betartását szorgalmazza. Politikájának két egyen-
rangú pillére: Dél-Szlovákia gazdasági felemelke-

dése, valamint a magyarság megmaradása és gya-
rapodásának biztosítása.
A Magyar Közösség Pártja a 2018-as év kiemelt 
feladatának tartja az idei novemberi önkormányzati 
választások során az olyan helyi érdekképviseletek 
biztosítását, amelyek a magyar közösségek meg-
maradását helyezik előtérbe. 
További fontos mérföldkőnek tekinti a következő 
köztársaságielnök-választást, utána az európai par-
lamenti választásokat, majd pedig a soron követke-
ző parlamenti választást. 
Az MKP ünnepi kongresszusa megszavazta köztár-
saságielnök-jelöltjét, éspedig Menyhárt Józsefet, az 
MKP elnökét.
A Magyar Közösség Pártja továbbra is felelősség-
gel áll feladatai ellátásához. A számunkra kedve-
zőtlen népszámlálási adatok arra ösztönzik, hogy a 
szlovákiai kisebbségi politika mindhárom területén 
– jogvédelem, pénzügyi támogatások és intézményi 
keretek – további jelentős bővítéseket harcoljon ki, 
beleértve az önkormányzatiság intézményes kere-
teinek kivívását is. Ez lehet ugyanis megmaradá-
sunk legfőbb biztosítéka. 

Dunaszerdahely, 2018. szeptember 29.

Menyhárt Józsefet jelöli
köztársasági elnöknek a Magyar Közösség Pártja

Dunaszerdahelyen tartotta megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére ünnepi 
kongresszusát a Magyar Közösség Pártja. A résztvevők többek között döntöttek 
arról is, hogy ki induljon a párt színeiben a köztársaságielnök-választáson. Koráb-
ban Menyhárt mellett Csáky Pál, Őry Péter és Miklós László merült fel lehetséges 
jelöltként. A kongresszus 200 küldöttéből a jelöltválasztáson 173-an voltak jelen, 
ők mindannyian Menyhárt József jelölését támogatták. Menyhárt József még ál-
lamfőjelöltté történő megválasztása előtt a párt ünnepi kongresszusán azt hang-
súlyozta: a felvidéki magyarságnak az a dolga, hogy továbbmenjen, és biztosítsa 
a folytonosságot, az MKP pedig tudja, mi a dolga, mert ők a felvidéki magyarság 
magva. Szlovákiában 2019 márciusában választanak köztársasági elnököt, az or-
szág történetében ez már az ötödik közvetlen államfőválasztás lesz.

Az 1848/49-es évi magyar szabadságharc legdrámaibb eseményére, a hadjáratok irányítóira, az aradon kivégzett tábornokokra emléke-
zünk október hatodikán. Knezich Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Lei-
ningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos neve örök időkre 
egybeforrt a hősiességgel, a meg nem alkuvással. A Komáromi járás több településén is mécsest gyújtanak majd emlékükre.
KOMÁROM – A hagyományokhoz illően, idén 
is két helyszínen kerül sor koszorúzásra. A Cse-
madok városi szervezetének kezdeményezésére 
17 órától a Klapka-szobornál, majd 17.30 órá-
tól a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesü-
let rendezésében a kopjafánál helyezhetik el a 
résztvevők a koszorúkat, illetve gyújthatják meg 
mécseseiket.
GÚTA – A Szent Rozália-emlékparkban kerül 
sor az MKP városi szervezetének a megemlé-
kezésére. Mint arról hírt adtunk, 17 órától jó-
tékonysági hangversenyt ad a városi kultúrköz-

pontban a galántai Kodály Zoltán Daloskör a 
nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 
Gyermekotthon javára, majd 19 órától kerül sor 
az emlékparkban levő oszlop megkoszorúzására. 
Itt Koczkás Beáta mérnök, az MKP városi szer-
vezetének alelnöke mond megemlékezést, amit 
koszorúzás és gyertyagyújtás követ.
ÓGYALLA – A hagyományokhoz hűen az MKP 
ógyallai alapszervezte is megemlékezést tart az 
aradi hősök emléke előtt tisztelegve. A városhá-
za előtti emlékparkban Csomor Endre tanár idézi 
fel a történelmi eseményeket, majd a résztve-

vők megkoszorúzzák és elhelyezik mécseseiket.
NASZVAD – Október 5-én 18 órakor, a kultúr-
ház kamaratermében Becse Norbert, a az MKP 
járási elnöke nyitja meg az ünnepi megemléke-
zést, amelyet a község iskolásai tartanak.
CSICSÓ – Október 6-án a Magyarnak Maradni 
Emlékparkban kezdődik a megemlékezés, ahol 
14 órától Földes Csaba mérnök, a község polgár-
mestere emlékezik vissza az életüket feláldozó 
mártírokra. Ezt követően, délután fél háromtól 
a felújított kultúrház nagytermében az iskolások 
által összeállított műsort mutatják be.
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Az Európai Parlament Petíciós Bizottságában vitatták meg a párkányi hulladékégető ügyét
Magyar és szlovák öszefogásban a környezetszennyezés ellen

Lukovics Tamás, az MKP párkányi polgármesterjelöltje és Zol-
tai Dániel, Komárom-Esztergom megyei képviselő terjesztették 
elő a Párkányba tervezett hulladékégetővel kapcsolatos petíci-
ót az Európai Parlament Petíciós Bizottságában. A beterjesz-
tést követően a bizottság ülésén az alábbi fontos hozzászólások 
hangzottak el. Az Európai Bizottság képviselője, Michelsen asz-
szony egyértelműen leszögezte, hogy az Európai Unió rendel-
kezései alapján a pirolízis-alapú hulladékfeldolgozó hulladék-
égetőnek minősül. Elmondta továbbá, hogy a környezetünkre 
egyre veszélyesebb technológiák miatt az Európai Bizottság, 
együtt az Európai Parlamenttel új, szigorított uniós jogsza-
bályt készít, amely 2020-ra elkészül. Annak hatályba lépését 
követően a működő hulladékégetők négyéves időtartam alatt 
kell, hogy megfeleljenek az alaposan szigorított jogszabálynak, 
az üzemen kívüli, tervezett hulladékégetőknek automatikusan 
meg kell majd felelniük a szigorított jogszabálynak.
Csáky Pál, az EP Petíciós Bi-
zottságának alelnöke három 
javaslatot tett: a párkányiak 
beterjesztését a vonatkozó mel-
lékletekkel együtt el kell majd 
küldeni az Európai Parlament 
illetékes, Környezetvédelmi Bi-
zottságához, az Európai Bizott-
sághoz (kormányhoz), valamint 
Szlovákia kormányának, arra 
kérve őket, fokozottan ügyel-
jenek a petíciót aláíró mintegy 
nyolcezer polgár aggodalmaira. 
Kövessék figyelemmel a be-

ruházás egyes fázisainak tör-
vényességét, miközben ügyel-
jenek Közép-Európa egyik 
legszebb régiója jellegének 
megtartására, a régióban élők 
érdekeinek megfelelően a turiz-
mus, a szőlészet és a borászat 
fenntartható fejlődésére.
Hölvényi György, a KDNP 
képviselője hozzászólásában 
kidomborította a tervek mű-
szaki paramétereit, a tervezett 
hulladékégető határon átnyúló 
hatását és a beruházás eddigi, 
előkészítő folyamatát határon 
átnyúló abszurditásnak nevezte. 
Az eddigi lépések a közvéle-
mény gyenge tájékoztatása mel-
lett, az érintett önkormányzatok 
és a határmellék kizárásával, a 
határon átnyúló hatások figyel-
men kívül hagyásával történtek, 
ami a 21. század Európájában 
elfogadhatatlan. 
Peter Jahr német EP-képvise-
lő a beterjesztett anyag és az 

elhangzottak alapján megálla-
pította, hogy európai joghézag 
esete áll fenn és a vonatkozó eu-
rópai jogszabályok alapos szi-
gorítása mellett tette le a voksot. 
Abszurditásnak nevezte, hogy 
az Európa Unióban ma hason-
ló hozzáállást tanúsíthatnak a 
felelősök egy műszaki beruhá-
zás esetében. Figyelmen kívül 
hagyják a régióban élő polgá-
rok, az érintett önkormányzatok 
véleményét, a beruházás hatá-
ron átnyúló hatásait. 
Cecile Vikström, az EP Petíci-
ós Bizottságának elnöke a vitát 
lezárva megállapította, hogy a 
megtárgyalt eset akár egy eu-
rópai szimbólum is lehetne, 
precedens értékű beruházás tör-
ténete, amely számos hiányos-
ságot tartalmaz. Az EP Petíciós 
Bizottsága az ügyet felvállalja, 
továbbra is nyitva tartja. Az 
anyagot behatóbban át kell ta-
nulmányozni, el kell küldeni 
az Európai Bizottságnak, az EP 
Környezetvédelmi Bizottságá-
nak és Szlovákia kormányá-
nak. Az EP Petíciós Bizottsága 
továbbra is melegen tartja a té-
mát. Miután az ügyben illetékes 
szervek visszaküldik észrevéte-
leiket, fél éven belül visszatér 
az ügy fejleményeihez. 
Hadd elevenítsem fel, hogy a 
Green park Štúrovo nevű pro-
jekt évi 20 ezer tonna gumiab-
roncs és műanyag elégetéséről 
szól, pirolízis-technológiával. 
Nem BAT-technológiáról (a 
rendelkezésre álló legkiválóbb 
technológia) van szó, noha az 

Európai Unió szabályzata elő-
írja, hogy az unió területén 
csakis BAT-technológiával 
rendelkező beruházások va-
lósíthatók meg. Míg mond-
juk Bécs hulladékfeldolgozói 
BAT-technológiájúak, nincs 
gázkibocsájtásuk, nem terhe-
lik a várost és környezetét, 
képletesen szólva Mercedes 
kategóriába sorolhatók, addig 
a Párkányba szánt technológia 
viszonylag olcsó, Trabant kate-
góriába tartozik, erős környe-
zetterhelő tulajdonságokkal. A 
hulladékot Nyitra megye egész 

területéről szednék össze. Mi-
vel a hulladékbegyűjtés góca 
a megyeszékhely, Nyitra váro-
sa és a megye területén a tőle 
eső lehető legtávolabbi pontra, 
Párkányba szállítanák a hul-
ladékot, a projekt emiatt sem 
nevezhető környezetkímélő és 
közutakat kímélő változatnak. 
A médiából tudjuk, hogy a 
Dunaszerdahelyhez közeli, 
ollétejedi gumiabroncs-égető 
mekkora terhelést jelent kör-
nyezetére, a környéken élő 

emberekre. A felsoroltak miatt 
a Párkányba tervezett hulladék-
égető nem egyeztethető össze 
a város legfontosabb gazdasági 
ágazatával, a hévízre épülő tu-
rizmussal, idegenforgalommal. 
Mivel a tervezett műnek regio-
nális hatása lenne, nem egyez-
tethető össze a környéken honos 
szőlészettel és borászattal, mert 
az ország legkiválóbb szőlőter-
mesztő vidéke éppen Párkány 
környéke. Arról nem is beszél-
ve, hogy a múlt környezetterhe-
lő öröksége miatt országos vi-
szonylatban Párkány környékén 

fordulnak elő leggyakrabban 
az onkoló giai és a légzőszervi 
megbetegedések. A városban 
és környékén élők idestova 18 
éve tiszta levegőt szívnak és 
azt akarnak szívni a jövőben is. 
A pirolízis alapú hulladékégető 
egyszerűen nem épülhet meg 
Párkányban, a felsoroltak miatt 
ezt minden józanul gondolkodó 
embernek be kell látnia. 

Farkas Iván,
az MKP alelnöke,

Nyitra megyei képviselő

Rendőrök
védik

Bátorkeszin rendszeresen 
járőröznek a 42 éves roma 
származású Katalin háza 
előtt, aki bosszútól tart. 
Az történt ugyanis, hogy 
augusztus közepén családi 
bulit rendeztek a házuk ud-
varán, amikor szomszédjuk 
arra kérte őket, hogy „csen-
desebben vigadjanak”, 
mert édesapja meghalt. 
Miután a zenebona folyta-
tódott, a férfi dühében visz-
szament és szétverte a zajt 
okozó berendezést. Eköz-
ben valaki rendőri segítsé-
get kért, mire elszabadult 
a pokol, a szomszédok ösz-
szeverekedtek, a nő fia kést 
rántott, majd egy embert 
megsebesített. A rendőrség 
véget vetett a tömegvere-
kedésnek és megkezdte a 
vizsgálatot. Később valaki 
betörte Katalinék ablakát. 
A nő elköltözött a szüleihez 
és rendőri védelmet kért. 
A bátorkeszieket ez meg-
döbbentette, ugyanis nem 
tisztázódott még, hogy való-
jában ki törte be Katalinék 
ablakát, s nem csupán „ön-
fenyegetésről” van-e szó.

Az „ipari” a legjobbak 
között

A komáromi Gépipari és Elekt-
rotechnikai Szakközépiskola 
a 2010/2011-es tanévtől min-
dig a legjobbak között van. A 
2017/2018-as tanévben a 2. he-
lyen szerepelt tehetséges diák-
jainak és az őket felkészítő ta-

nároknak köszönhetően. A sok 
sikeres tanuló közül minden-
képpen megemlítendő Ozsvald 
Péter eredménye, aki a Zenit a 
gépészetben verseny országos 
győztesének kijáró oklevelet 
vette át. Benjamín Kovács az 

Ifjabb Johann Strauss legismertebb 
háromfelvonásos operettje A denevér. 
Szövegkönyvét Carl Hafner és Richard 
Genée írta Julius Roderich Benedix Das 
Gefängnis (A börtön) című színdarab-
ja, valamint Henri Meilhac és Ludo-
vic Halévy Le réveillon című vígjátéka 
alapján. Ősbemutatójára 1874. április 
5-én került sor a bécsi Theater an der 
Wienben. A budapesti Népszínházban 
néhány évvel később, majd az Opera-
házban 1895. május 10-én mutatták be. 
A múlt hét végén ezzel a néhol vidám, 
másutt keserédes darabbal kedvesked-
tek a kassai zeneértő közönségnek. A 
darab egyik főszerepét, Eisenstein báró 
feleségét, Rosalindát Becse Szabó Ilona 
operaénekes alakította, méltán nagy el-
ismeréssel és kiérdemelt vastapssal.

A denevér a kassai színházban

Befejezés előtt a korábbi elkerülőútra való csatlakozás
Dél-Komárom ismét előttünk jár

Októberben két új körforgalommal újra megnyílik a forgalom előtt az új Duna-hídhoz csatlakozó 
út az M1-es és a 13-as számú főutak között. A kivitelezés az új átkelő építésével párhuzamosan 
zajlik. Mindez nem mondható el a Komárom-Örsújfalu közötti úttal kapcsolatosan... 

Az új Duna-híd építésével egy 
időben folyik a hídhoz kapcsoló-
dó út építése is, emiatt korábban 
a komáromi déli elkerülőút M1-
es és 13-as számú főutak közötti 
szakaszát a kivitelező ideigle-
nesen lezárta a forgalom elől. 

Hamarosan azonban újra meg-
nyílik. – A teljes nyomvonalon 
megépült már a földmű, jelenleg 
az M1-es számú főút csatlakozá-
sánál épül a körforgalom. A kör-
forgalom ideiglenes forgalomba 
helyezése októberben várható, a 

déli elkerülő sza-
kaszt ezután nyit-
ják meg újra az 
arra közlekedők 
előtt. Emellett a 
Koppány vezér út 
feletti híd előre-
gyártott vasbeton 
hídgerendáinak 

beemelése is megtörtént a na-
pokban, így a tervezett ütemben 
halad a hídhoz csatlakozó út ki-
vitelezése” – tájékoztatta a ma-
gyarországi sajtót Kiss Boglárka, 
a beruházó Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. szóvivője.
A szóvivő elmondása alapján az 
észak-komáromi útcsatlakozás 
megépítése is halad. A hídhoz 
vezető út és a 63-as számú el-
sőrendű út csatlakozásánál (Ko-
márom és Őrsújfalu között) már 
elkezdődött a körforgalom építé-
se, viszont még nem készült el az 
arra történő rákötés.

Házigazdaként Horváth Árpád 
polgármester nyitotta meg az 
ünnepséget, aki köszönetét fe-
jezte ki a magyar kormánynak 

nagylelkű támogatásáért, az 
MKP-nak a segítségért, a vá-
rosi hivatal alkalmazottainak 
a papírmunkáért, a tervezőnek 
és kivitelezőnek a szép kivite-
lezésért. Tóth Szilvia igazgató 
az óvoda összes alkalmazottjá-
nak a fáradhatatlan munkáért, 
a szülőknek a segítségnyújtá-
sért és a kitartásért mondott 
köszönetet. A felújítás során 
a Brünni téri és az Erdő utcai 
Tündérkert óvodában is kicse-

rélték a világítóteste-
ket, a fűtésrendszert, 
megújították a játszó-
teret, A jövő év ok-

tóberében idén 
50 éves óvoda 
ismét ünnepelni 
fog. Tóth Szilvia 
igazgatónő beszédében 
rámutatott arra, hogy „a 
felújítás megtörtént, a 
magot a kertészek elve-
tették, de az élet nem áll 
meg. Nem csak várni kell 
a tavaszt, hogy a bokrok 

és a fák kivirágozzanak. Ne-
künk pedagógusoknak az óvo-
dában azon kell dolgoznunk, 
hogy bebizonyítsuk a szülők-
nek, gyermekeik jó helyen 
vannak, és a legjobb alapokat 
kapják ahhoz, hogy magyar 
óvodából, magyar iskolában 
helytálljanak, megfelelő tudást, 
tapasztalatot szerezzenek és ér-
tékes, tettre kész felnőtté váll-
janak, és megtalálják boldogu-
lásukat városunkban, magyar 

Megújult a fél évszázados gútai óvoda

Az anyanyelvéhez hű
új nemzedéket nevelik
Szeptember 1-én megnyílt a felújíított gútai Tündérkert 
óvoda Brünni lakótelepi főépülete és Erdő utcai tanter-
mei is. Szeptember 27-én, a kora délutáni órákban került 
sor a tanintézmény hivatalos átadására, amelyen jelen 
volt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága Felvidéki Főosztályának vezetője, Czibula Ádám, 
a Bethlen Gábor Alap komáromi irodájának vezetője és 
Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke is.

közösségünkben”. Dr. Grezsa 
István miniszteri biztos üzene-
tét Czimbalmosné Molnár Éva 
olvasta fel: „A rendszerváltás 
óta ez a legnagyobb rendszer-
szintű nemzetpolitikai program 
és úgy vélem, hogy előreve-
títve talán a legsikeresebb is, 
mert ezek az intézmények jó 
alapot biztosíthatnak a nemzeti 
identitás megtartásához és fej-
lődéséhez”. Menyhárt József, 
az MKP elnöke erre kapcsoló-
dóan kifejtette, hogy valóban 
sikeres az óvodafelújítási prog-
ram, hiszen mintegy 140 óvoda 
újult meg, ebből 170 ezer euró 
jutott a gútai óvodára.
Felvételeink az átadás pilla-
natait örökítették meg.

Nyitra megye középiskolás diákjai évente többféle versenyen 
teszik mérlegre tudásukat, rátermettségüket. A kimagasló ered-
ményekért járó pontok alapján dől el minden évben, hogy az 
adott középiskola milyen helyet foglal el a megye tanintézmé-
nyeinek rangsorában. 

Enersol 2018 országos fordulóján 
másodikként szerepelt, akárcsak 
Papp Adrián a középiskolai szak-
tevékenység országos versenyén, 
gépészet szakon.
A szép eredmények azt igazolják, 
hogy az intézményben színvona-
las oktatás, minőségi szakképzés 
folyik.

PaedDr. Tóth Katalin
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Selyés diák az Emberi Jogok Nyári Egyetemén
Június 30-a egyesek számára a szünet kezdetét jelentette, a 
megérdemelt pihenés eljövetelét. Számomra kicsit máskép-
pen alakult. Már hetek óta készülődtem, hogy részt veszek az 
emberi jogokról szóló nyári iskolában a Komenský Egyetem 
tanfolyam- és konferencia-központjában a Pozsony melletti 
Modor-Harmóniában, ami Petőcz Kálmán, a Szlovák Helsinki 
Bizottság elnöke szervezésében valósult meg.

Deák Irén tanárnő június folya-
mán ismertette velünk a tud-
nivalókat, emellett pedig még 
hasznos tanácsokkal is ellátott. 
Az elején kicsit megszeppen-
ve, de lelkesen érkeztem az 
új – mellesleg szlovák – kör-
nyezetbe, abban bízva, hogy 
új embereket ismerhetek meg 
hasonló érdeklődési körrel. 
Később a szervezők rámutat-
tak, hogy az egész fő célja a 
networking – diákok összekap-
csolása – volt. A szervezők sok 
érdekes workshoppal készültek 
számunkra, emellett a vendé-
gek is tovább növelték az egész 
nyári iskola színvonalát. A ven-
dégek közül a legemlékezete-

sebbek voltak Adam Sterling, 
amerikai nagykövet, Lucia 
Žitnanská, volt igazságügyi 
miniszter, Mária Patakyová, 
emberjogi biztos és a Tisztes-
séges Szlovákiáért mozgalom 
előadásai különböző témákról. 
Ezenkívül nagyon színvonalas 
előadásokat hallottunk Miros-
lav Kusý professzor, politoló-
gus részéről, valamint a függet-
len média szakembereitől is, 
mint Miloš Nemeček, Miroslav 
Kollár, Michaela Terenzani 
és Szalay Zoltán. Csoportos 
foglalkozások keretében mi is 
aktívan bekapcsolódtunk a té-
mák megvitatásába, szimulált 
ülések formájában.

Persze kikapcsolódásra is volt 
lehetőségünk: közös táboro-
zások és kirándulás tarkította 
a nyári iskola programját. Él-
ményekkel gazdagon és sok 
hasznos információval gyara-
podva tértem haza, mely segít 
a további tanulmányaimban, 

pályaválasztásomban is. Az 
Emberi Jogok Nyári Egyete-
mét, komoly elnevezése elle-
nére, kiváló nyári programként 
ajánlom minden fiatal kortár-
samnak. 

Karácsony Márk,
SJG, IV. D osztály

A komáromi alapítású Szlovákiai Civil Becsületrend 
szeptember 21-én és 23-án harmadízben rendezte meg 
a Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekver-
senyt az érsekújvári kultúrházban. A házigazda város 
fővédnökségével, illetve a Nemzeti Kulturális Alap és a 
Kultminor anyagi támogatásával megtartott idei verse-
nyen csak az opera kategóriában ítélték oda az I. díjat.

Gálaesttel ért véget
a III. Házy Erzsébet

Énekverseny

Csütörtökön, hajnali négy órakor helikopter dübörgött fel a sötétségbe borult Gúta felett, majd egyfajta „mennyei 
lámpásként” világított meg egy Harcsa utcai családi házat. Addigra az utcát kommandósokat szállító gépkocsik lepték el és 
az érintett városrészt hermetikusan lezárták. Máskor is voltak már kommandós akciók a városban, most azonban érezni 
lehetett, hogy egy komolyabb bevetésről van szó, nem holmi kábítószerterjesztésről, pénzügyi visszaélésről. Délelőtt már 
kiszivárgott a hír, miszerint a nagymácsédi Kuciar-Kušnírová kettős gyilkosság szálai vezettek a kisvárosba, s a feltételezés 
szerint a helyiek közül két ember alaposan gyanúsítható az újságíró és barátnője megölésével. A Komáromi járásban egyetlen 
nap alatt hét házkutatásra került sor, amelynek eredményeképpen a helyszíni vizsgálat befejezése után a speciális ügyész 
három ember esetében javasolta a vizsgálati fogságot. Ebben az időben további öt gútait és legalább húsz más településen élő 
személyt hallgattak ki, aminek eredményeképpen a rendőrség gyanúja beigazolódott. A tanúk (kihallgatottak) magát a gyil-
kosságot nem tudták megerősíteni, de olyan részletek kerültek nyilvánosságra, amelyek a rendőrség feltételezését igazolták.

Egyelőre ők négyen vannak 
előzetes letartóztatásban: 
Szabó Tamás, Marček Mi-
roslav, Andrusko Zoltán és 
Zsuzsa Alena – a letartózta-
tásakor

Vizsgálati fogságban
a bérgyilkosság

négy gyanúsítottja

– Ez nem szlovák-magyar ügy, ez egy jól megszervezett bűncselekmény volt, megrendelésre. A bű-
nözők körében nem szokás az anyanyelvi kérdés boncolgatása. Nem szeretném a kollégák munkáját 
értékelni, de az Europol nemzetközi bűnüldözési szervezet is elismerte, hogy az elmúlt hónapokban 
emberfeletti munkát végeztek a gyilkosság felderítésében. A munkát még nem fejeztük be, a meg-
rendelők kilétének felderítése még ránk vár – nyilatkozta a nyomozócsoport egyik tagja.

Miután februárban eldördül-
tek Nagymácsédon a lövések, 
amelyek kioltották egy fiatal, 
épp esküvőjére készülő ok-
nyomozó újságíró és meny-
asszonya életét, minden fel-
tételezés ellenére a rendőrség 
megkezdte az ügy felderíté-
sét. Közel kétszáz kihallgatást 
folytatott le az ügyre állított 
55 nyomozó.
A rendőrségi számítóközpon-
tokban éjjel-nappal folyt a 
munka. Mivel a gyilkosságra 
a hajnali órákban került sor, s 
a tettesek a családi ház hátsó 
traktusa felől jutottak az épü-
letbe, szavahihető tanúk nem 
álltak rendelkezésre. A sziszi-
fuszi munka eredményeként, 
ekkor vetődött fel Gúta neve.
Nagymácséd a Galántai járás-
ban van, olyan közúti csomó-
pontban, ahonnan percek alatt 
el lehet jutni más járásba. A 
rendőrök bekérték a környező 
települések, városok térfigye-
lő kameráinak a feltételezhető 
időpontokban készített fel-
vételeit. Elsősorban azokat a 
felvételeket keresték, amelyek 
a községbe beérkező, de to-

vább nem haladó gépkocsikról 
készültek, illetve azokat, ame-
lyek beérkeztek és a községet 
még délelőtt elhagyták. Minden 
egyes jármű útvonalát követték, 
majd a felvételek másolatairól 
törölték azokat, amelyek csak 
áthaladtak a községen, így szű-
kítve a kört azokra a gépkocsik-
ra, amelyek rövidebb-hosszabb 

ideig Nagymácsédon maradtak.
Ezután következett azoknak a 
kocsiknak a kiválasztása, ame-
lyek a gyilkosság elkövetésének 
ideje után hagyták el a községet. 
Ezeknek az útvonalát is le kel-
lett ellenőrizni, illetve a felvéte-
lek átnézését kiterjeszteni más 
járásokra is.

Ekkor került a figyelem közép-
pontjába egy olyan gépkocsi, 
amely, a Galántai járásból a 
Vágsellyei járáson át a Komá-
romiba tartott.
A rendőrség annak érdekében, 
hogy idő előtt ne derüljön ki 
addigi eredményeikről olyasmi, 
ami felkeltené a feltételezett tet-
tesek érdeklődését, a figyelem 

elterelése érdekében fantomké-
pet hozott nyilvánosságra, mely 
számítógépes grafikával ké-
szült. (A képen látható férfiról 
idővel kiderült, hogy rendkívül 
hasonlít egy csehországi férfira, 
akitől a rendőrség utólag elné-
zést kért...) Egyes sajtóorgánu-
mok feltételezték, hogy ehhez a 
munkához a szlovák rendőrség 
megkapta az FBI-tól a mester-
séges holdak felvételeit, ezt 
azonban mindkét fél, illetve az 
Europol is cáfolta, viszont elis-
merte, hogy a felderítésnek ez a 
szakasza rendkívüli figyelmet 
és kitartást igényelt. A vizsgálat 
ezzel azonban nem fejeződött 
be, hiszen a térfigyelő kamerák 
felvételein nem volt látható, ki 
volt a sofőr és hányan ültek a 
gépkocsiban.
Miután két főre szűkült az első 

Hét ország (Csehország-
ból, Ausztriából, Magyar-
országról, Szlovéniából, 
Romániából és Írországból) 
67 versenyzője mérte össze 
énektudását. Pénteken a válo-
gatóra, szombaton az elődön-
tőre, vasárnap pedig a döntőre 
került sor. Operett, opera és 
musical kategóriába augusz-
tus 25-ig jelentkezhettek a 
16 évnél idősebb érdeklődők. 
A kategóriák megszabását 
az indokolta, hogy a verseny 
névadója, Házy Erzsébet is 
egykor e műfajokban, főleg 
az operában jeleskedett. Ösz-
szesen 67-en jelentkeztek a 
versenyre, közülük legtöb-
ben, 37-en az opera, valamint 
16-án az operett és 14-én a 
musical kategóriába. Jeles ha-
zai és külföldi szakemberek 
zsűriztek, név szerint Otokar 
Klein operaénekes és Érsek-
újvár polgármestere, Kürthy 
András operarendező, a Ma-
gyar Állami Operaház volt 
műsorigazgatója, illetve a Los 
Angeles-i Opera versenyigaz-
gatója, valamint Iván Ildikó 
egyetemi tanár, a Magyar 
Állami Operaház és a Bonni 
Operaház szólistája, Kerte-
si Ingrid, a Magyar Állami 

Operaház Liszt Ferenc-díjas 
magánénekese és a Halhatat-
lanok Társulatának Örökös 
Tagja, Szinetár Miklós Kos-
suth- és kétszeres Jászai Ma-
ri-díjas rendező, továbbá Ka-
tona Ágnes bécsi zenetanár, a 
Nemzetközi Duna Filharmó-
nia Kulturális Platform elnö-
ke, Dunajszky Géza pozsonyi 
kórusvezető-zenepedagógus, 
a Szlovákiai Magyar Tanítók 
Kórusának alapító tagja és 
Klemen Terézia főszervező, a 
zsűri titkára. Az erős mezőny-
ből a zsűri döntése alapján 
húszan jutottak a döntőbe. Az 
opera kategória győztesei: 1. 
Hajzušová Tatjána 2. Fülöp-
Gergely Tímea 3. Mellenová 
Linda és Erndt-Sallerbec Vi-
vien. Polgármesteri külön-
díjas: Szluka Lídia. Operett 
kategória: 1. nem osztották 
ki, 2. Farkas Tamás és Józan 
Vivien, 3. Lévai Enikő Éva és 
Fülöp-Gergely Tímea. Musi-
cal kategória: 1. nem osztot-
ták ki, 2. Dorota Tóthová 3. 
Pap Viktória Dorottya. A leg-
jobbak a fináléban nagyzene-
kari kísérettel léptek fel és ha-
talmas sikert aratott a múlt évi 
győztes, a szentpéteri Molnár 
Xénia szereplése.

számú gyanúsítottak köre, el-
kezdődtek a titkosított nyomo-
zások, kihallgatások, amelynek 
eredményeképpen a marcelhá-
zai születésű Andrusko Zoltán 
is képbe került. Nagy valószí-
nűség szerint ő volt az, aki vé-
gül elárulta a megbízóként sze-
replő személy nevét. Így került 
a rendőrség látókörébe a ko-

Ebben a házban, ahol Szabó Tamás él a szüleivel,  
hajnaltól késő délutánig folyt a házkutatás

máromi Zsuzsa Alena, aki több 
éven át fordítóként dolgozott 
az olasz maffiaügyek miatt már 
előzetes letartóztatásban levő 
Kočner-klánnak. Ez viszont azt 
is igazolja, hogy a rendőrség 
helyes nyomon indult el, ami-
kor a gyilkosság megtörténte 
után egy héttel jelezte, hogy 
a bűncselekmény és a maffia 
szlovákiai „képviselete” között 
összefüggést lát. A nyomozók 
állítása szerint Alena 70 ezer 
eurót ajánlott fel Kuciak megy-
gyilkolásáért,  akinek a meny-
asszonya „csak rosszkor volt 
rossz helyen”.

A Speciális Ügyészi Hivatal 
ügyésze szombaton vizsgálati 
fogságba vételi javaslatot tett a 
bazini Speciális Büntetőjogi Bí-
róságnak Ján Kuciak és Martina 
Kušnírová meggyilkolásával 
gyanúsított három férfi ügy-
ében, majd a nyomozati anya-

gok figyelembe vételével az 
előzetes letartóztatást kiterjesz-
tette Zsuzsa Alenára is, akinek 
nem mellesleg Kočner Marián 
vállalkozó a lánya keresztapja.
A besztercebányai Speciális 
Bíróság vasárnap, több mint 
négyórás tárgyalás után dön-
tött a gyanúsítottak – Szabó 
Tamás, Marček Miroslav, And-
ruskó Zoltán és Zsuzsa Alena 
– előzetes letartóztatásba he-
lyezéséről. Három gyanúsított 
panaszt nyújtott be a bíróság 
döntése ellen. Andruskó Zol-
tán – aki közvetítői szerepet 
játszott, aminek fejében Alena 

elengedte 20 ezer eurós tarto-
zását – azonban nem élt ezzel 
a lehetőséggel. Ezért nem ki-
zárt, hogy együttműködik a 
rendőrséggel. A bíróság azért 
döntött a gyanúsítottak előze-
tes letartóztatásba helyezésé-
ről, mert fennáll a veszélye, 
hogy szökést kísérelnének 
meg, vagy megpróbálnák be-
folyásolni a tanúkat.
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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

Pénzt kapott a csapat

humor-csokor

Növényvédelem
Ősz a kertekben

A tápanyagellátás szerepe,
jelentősége, sajátosságai

A tápelemek – növényélettani 
szerepüket tekintve – a többi 
növényhez hasonlóan a gyü-
mölcsökben is azonosak, de 
jelentős táplálkozásfiziológiai 
sajátosságokkal rendelkeznek. 
A gyümölcsösök évelő kultú-
rák, gyakran évtizedekig 
megőrzik termőképessé-
güket. Tápanyagellátásuk 
nem egy adott év termését, 
vegetatív működését befo-
lyásolja, hanem több évre 
kihat. Tápanyagfelvételük 
a nyugalmi időszakban 
nem számottevő, de az 
őszi tápanyagfelvétel akár 
gyökéren, akár lombon 
keresztül jelentős lehet. 
A lombhullás előtt a leve-
lek tápelemtartalmának igen 
nagy hányada visszavándorol 
a gyümölcstermő növények 
egyéb részeibe. Így azután 
a kora tavaszi nagy energia-
igényű kritikus időszakban, 
a kihajtás, a virágzás és ter-
méskötődés idején, amikor 
még a gyökérzet – az alacsony 
hőmérséklet miatt – nem tud 
kellően funkcionálni, a rak-
tározott tartalék tápelemek 
megfelelő ellátást biztosíthat-
nak. Ezekben az időszakok-
ban a gyümölcsfák a tartalék 
tápanyagokat hasznosítják. A 
növények tápanyaggal történő 
ellátása részben az alacsony 
talajhőmérséklet, részben a 
kis lombfelület miatt korláto-
zottan oldható meg.
A rendszeres harmonikus táp-
anyagellátás az alapja az évről 
éve elfogadható mennyiségű 
és minőségű termésnek. Ez 

biztosítja továbbá a megfele-
lő tárolhatóságot, a gyümölcs 
kielégítő beltartalmi, ásványi-
anyag-ellátottságát, mely emeli 
a gyümölcs élelmiszerértékét 
és az évről évre elvárható jö-
vedelmet is. Ezek után nézzük, 
melyek azok a főbb jellemző, 
gyakrabban előforduló hi-

ánytünetek, melyekkel sajnos 
nemcsak a régebbi telepítésű, 
hanem a fiatalabb ültetvények-
nél is szembesülnünk kell. A 
gyümölcstermő növényekben 
közel 70 tápelemet mutattak ki, 
de a többi növényhez hasonló-
an csak 15-17 az elengedhetet-
lenül szükséges, úgynevezett 
esszenciális tápelem. A táp-
elemeket attól függően, hogy 
mekkora mennyiségben igény-
lik a növények, csoportosíthat-
juk makro- (C, H, O, N, P, K, 
Ca, Mg, S) és mikroelemekre 
(Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Cl). 
A makroelemek hiánytünetei 
jellemzően az idősebb, míg a 
mikroelemeké pedig a hajtás-
csúcsokon, a fiatalabb részeken 
jelentkeznek.
A hiánytünetek okai:
Abszolút hiány azt jelenti, 
hogy nincs a talajban elegendő 
mennyiségű tápelem. 
Relatív hiány pedig akkor ala-

kulhat ki, amikor a talajban 
van elegendő mennyiség, de a 
felvétel valamilyen oknál fog-
va akadályoztatott. A tünetek 
jelentkezhetnek levélen és ter-
mésen egyaránt.
A gyümölcsösök az ősszel fel-
vett tápanyagokat raktározzák, 
tárolják. A csonthéjasok általá-
ban cink- és bórhiányra érzé-
kenyek. A tavaszi, még csekély 
lombfelület miatt már ősszel 
végezzünk lombtrágyázást 
cink és bór készítményekkel. 
Ez a következő évi termést ala-
pozza meg. Az őszi lombvéde-
lem erre kitűnő alkalmat kínál, 
mivel külön kijuttatási költség 
nem merül fel. A bór- és cink-
pótlásra kiválóan alkalmasak a 
YaraVita termékcsalád tagjai, 
melyek a magas hatóanyag-tar-
talom mellett tapadásfokozó és 
esőállóságot növelő adalékkal 
kerülnek forgalomba.
A gyümölcsösökben a már 
látható tünetekkel jelentkező 
tápelemhiányok jelentős meny-
nyiségi veszteséget és minő-
ségi romlást eredményeznek, 
fokozottan romlik a szállítha-
tóság és a tárolhatóság. Ezen 
túlmenően beltartalmi értékük 
is lényegesen alacsonyabb, 
mint a harmonikus tápanyagel-
látásban részesülteké. Továbbá 
ismert, hogy a gyümölcsösök 
adott évi kondíciója, egészségi 
állapota a következő év termé-
sét is meghatározza. Mindeze-
ket figyelembe véve létfontos-
ságú a rendszeres, folyamatos 
és harmonikus tápanyagellátás.
 –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.

– Doktor úr, a férjem azt képzeli magáról, hogy ő egy 
helikopter! 
– Küldje el hozzám. 
– Jó, de le tud itt szállni?

Három kannibál arról beszélget, hogy ki mit evett legutóbb. 
– Én egy amerikait ettem – mondja az első. – Kövér 
volt ugyan, de mert sok hamburgert meg hasonló sze-
mét kajákat esznek, nem volt finom. 
– Én egy franciát ettem – mondja a második. – Vé-
kony volt, de mert finom sajtokat esznek és jó borokat 
isznak, jóízű volt. 
– Én ettem egy magyar kőművest – mondja a harma-
dik.– A húsa nem volt jó, de ekkora(!) mája volt!
Piroska levetkőzik este és indul zuhanyozni. Anyaszült 
meztelenül meglátja a papagája és felordít: 
– Jaj mit láttam! Mit láttam! Piroska meztelen! 
– Te, ha nem kussolsz, kitépem az összes tolladat! 
De a papagáj folytatja: – Mit láttam! Mit láttam! Pi-
roska meztelen! 
A nő erre fogja a madarat és megkopasztja, majd el-
megy fürödni. Közben megérkezik Piroska kopasz fejű 
barátja. Erre a papagáj: 
– Mi van haver? Te is láttad?

Az apa mondja a fiának: 
– Hej, fiam, mikor legény voltam, az volt ám 
az élet! Kaja, pia, nő! 
– Miért, most mi van? 
– Most?! Parízer, kisfröccs, meg anyád!

 A réz hiányának tünetei a szilván

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ne bújjon el a világ 
elől, még ha nincs is kedve kimozdulni otthonról. Legalább 
telefonon beszélgessen barátaival és mondja el, hogy mi 
nyomja a szívét! Higgye el, sokat segít, ha valakivel meg-
osztja gondolatait és érzéseit, akkor ön is tisztábban fog lát-
ni sok mindent.
HALAK (február 21. – március 20.) Úgy érzi magát, mintha egy 
mesébe csöppent volna. Kedvese olyan szerelmes önbe, mint 
talán még soha és mások is igyekeznek felkelteni a figyelmét. 
Márpedig mi lehetne ösztönzőbb hatással önre, mint hogy cso-
dálják és meg akarják hódítani, sőt versengenek önért. Itt az ide-
je, hogy válogasson köztük.
KOS (március 21 – április 20.) Joggal érezheti ezen a héten, 
hogy a sors a tenyerén hordozza, hiszen életének több területén 
is pozitív élmények érik. Erősen foglalkoztatják most a spiritu-
ális dolgok. Olyan személyekkel kerül kapcsolatba, akik ebben 
a témában sokkal többet tudnak és akiktől rengeteget tanulhat.
BIKA (április 21. – május 20.) Olyan könnyeden és humorosan 
beszélget az emberekkel, hogy azokat is meghódítja, akikre pe-
dig nem vetett szemet. Élvezze nyugodtan rajongói csodálatát, 
de ne játszadozzon az érzelmeikkel, mert az ő számukra talán 
mindez sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint önnek.

IKREK (május 21. – június 21.) Jó a kedve és tele van ener-
giával. Mindenkit megnevettet és árad önből a kedvesség. A 
párkereső Ikrek szinte azonnal be is vonzanak valakit, aki nem 
tud ellenállni ennek a sugárzó energiának és közeledni próbál. 
Igyekezzen megtartani ezt az állapotot, amit annyira élvez, de 
legyen óvatos is!
RÁK (június 22. – július 22.) Több dologra is lehetősége nyílik 
ezen a héten, de önre egyáltalán nem jellemző módon nem mer 
ezekkel élni. Sokkal óvatosabb lett az utóbbi időben, ami annak a 
jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire és szándékaira. 
Ne aggódjon, hamarosan régi bátorságát is visszanyeri.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kiválóan érzékeli a 
másik nem tagjainak minden rezdülését. Ez hatalmas fegyver, hi-
szen így bárkinek felkeltheti az érdeklődését. Vigyázzon, nehogy 
fájdalmat okozzon valakinek! Otthonával kapcsolatos ügyekben 
érdemes olyan beruházásokat is eszközölni, amelyek kockázattal 
járnak.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Törődjön többet köte-
lességeivel, különben egyre nyomasztóbbá válnak, és úgy érzi 
majd, hogy nem tud eleget tenni nekik. Haladjon szépen sorjában 
a teljesítésükkel, és azután nyugodtan átadhatja magát az édes 
pihenésnek. Ez a környezetében élőkkel való kapcsolatát is fe-
szültségmentesíti.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A házasság vagy a 
párkapcsolat sikere nagyban múlik azon, mennyire képes a 
két fél egymásra hangolódni. Ha oda tudnak figyelni egymás 
szükségleteire és tekintettel vannak egymásra, olyan össz-
hang jön létre önök között, ami különleges élménnyé teszi 
együttléteiket.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nem viselkedhet min-
dig úgy, ahogy az illendő és ahogy azt a szerettei elvárják öntől. 
Ha mégis megteszi, egy idő után semmiben sem fogja örömét 
lelni, hiszen nem a saját életét éli, nem a saját törvényei szerint 
működik. Legyen őszinte saját magához és vállalja önmagát!
NYILAS (november 23. – december 21.) Időnként ön is kény-
telen elővenni a takarítószereket és olyan földi dolgokkal foglal-
kozni, mint a rendrakás és takarítás. Készítsen egy tervet, ami 
szerint mindennap elvégez valami apró munkát és azután annak 
szentelheti magát, ami igazán az ön világa, ahol elemében érzi 
magát, és ami tökéletesen ki tudja kapcsolni.
BAK (december 22. – január 20.) Újra tele van energiával és alig 
várja, hogy belekezdhessen valami komoly dologba. Ne hagy-
jon ki ezen a héten egyetlen lehetőséget sem, amikor csak teheti, 
menjen társaságba. Ne elégedjen meg barátai társaságával! Is-
merkedjen, mert sorsdöntő találkozás várhat önre, olyan, amely 
befolyásolhatja további életmenetét.
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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

Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe, 

KN járás. B-jogosítvány.
Tel. kontakt: 0908 944 944

Eladó – 2019 szeptemberéig jótállásos –  
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

* Tökmag eladó nagyobb mennyiség-
ben (2 euró/liter). Tel.: 0917 493 352.

* Eladó Gúta-Nagyszigeten ré-
gebbi családi ház. nagy kerttel. 
Tel.: 035/777 3084.

Pedikúra * Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570
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MŰSORA JÁNLAT
október 6-tól  12-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 .30 Csa-
lád i  t i t kok ,  13.35 Pap -
pa Pia (mag ya r) ,  15.55 
Wal ke r,  a  t exasi  kopó 
(a mer.) ,  16.55 Heg y i 
dok tor  (német) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Feledés 
(a mer.) ,  21.35 El r abolva 
3 (a mer.) ,  0.0 0 Mission: 
I mpossible  3  (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.35 
Autogram, 14.15 Házon 
k ívül, 15.15 Doktor Mur-
phy (amer.), 16.20 Mac-
kótestvér 2 (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Fókusz 
Plusz , 20.00 X-Faktor, 
21.55 Elhajlási engedély 
(amer.), 0.05 A te tested 
(amer)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 13.00 
Halálbiztos vizsga (amer.), 
15.00 A gyanú árnyékában, 
20.00 Szemfényvesztők 
(amer.), 22.30 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 23.30 
Az élet ára (angol)

M2
12.45 Mir r-Mur r kandúr 
kalandjai, 13.15 Egy ko-
misz kölyök naplója, 14.10 
A kis sárkány kalandjai, 
16.40 Micimackó, 18.15 
Trenk, a k is lovag, 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 Jazz 
Akuszt ik, 0.50 Mocsárvi-
dék (spanyol)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .45 Rex Ró -
mába n (német) ,  13.40 
P iccad i l ly  J i m (a ngol) , 
15.10 K lapka lég ió (ma-
g ya r) ,  17.0 0 Gasz t ro -
a ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 Ég i  mad á r  (ma-
g ya r) ,  21.0 0 Hét köz na-
pi  t i t ka i n k (d á n-svéd), 
23.55 Ö nök ké r t ék ,  0.55 
A v i lágörök ség k i ncse i

Duna World
11.25 Ördöglovas (ma-
gyar), 14.20 Család-ba-
rát , 16.25 Új idők újdalai , 
16.55 Sava-borsa , 18.50 
Térkép, 19.25 Ízőrzők, 
21.00 Híradók, 21.35 A 
Bagi Nacsa Show, 23.40 
Opera Café, 2.20 Klapka 
légió (magyar)

Pozsony 1
11.50 Szlovákia, szeret-
lek!, 14.20 Miss Marple 
(angol), 16.00 A fedélze-
ten, 17.55 Úttalan utakon, 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A test titkai, 21.30 Talk-
show, 22.25 Erin Brocko-
vich (amer.), 0.30 Miss 
Marple (angol)

Pozsony 2
13.15 Farmereknek, 14.00 
Horgászmagazin,  14.45 
Folklórfesztivál,  16.40 
Tiltott  királyság, 17.10 
Labdarúgás,  17.45 For-
tuna Liga,  20.15 Őran-
gyalok, 20.50 Igric 2018, 
21.50 Fesztiválpercek, 
22.00 A híd (svéd),  23.00 
Isten veletek,  elvtársak! 

Markíza tv 
9.25 Beethoven 3 (amer.), 
11.30 Rendőrakadémia 3 
(amer.), 13.15 Valahol már 
lát talak, 16.15 Újra 17, 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Tarzan le-
gendája (amer.), 22.40 Az 
üldözött (amer.), 1.20 Tar-
zan legendája (amer.), 3.15 
A fenevad (amer.)

JOJ TV
7.45 Hor ton (amer.), 9.30 
Nálunk, ot thon, 10.50 
Evelin világa, 11.25 Ik rek 
(szlovák), 12.20 Csillag 
szület ik, 13.50 Amerika 
Kapitány: A tél katonája 
(amer.), 16.45 Több a sokk-
nál (amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.25 Spor t , 
20.35 Csillag szület ik, 
22.00 Áll az alku, 23.00 
Ötvenes (cseh), 1.55 Enig-
ma (amer.)

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

TV2
8.25 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.30 Több, mint 
testőr (amer.), 13.15 Fe-
ledés (amer.), 15.55 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
16.55 Hegyi doktor (né-
met), 18.00 Tények, 18.55 
A Viszkis (magyar), 21.25 
Aranyélet (magyar), 22.50 
Chappie (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.00 Az év 
hotele, 11.30 Lila füge, 12.00 
Survivor, 18.00 Híradó, 18.55 
Szenzációs négyes, 21.50 Be-
épített szépség 2 (amer.), 0.10 
Portré, 0.45 Eleven testek 
(amer.)

RTL II
10.00 Szökevény szere-
lem (amer.), 12.30 Segít-
ség, bajban vagyok!, 17.30 
Szemfényvesztők (amer.), 
20.00 Richie Rich (amer.), 
22.00 Tammy (amer.), 
0.00 Szökevény szerelem 
(amer.)

M2
12.45 Mir r-Mur r, a kan-
dúr, 13.25 Claude, 14.10 
A k is sárkány kalandjai , 
15.50 Mickey és az autó-
versenyzők, 16.40 Mici-
mackó, 17.50 Vampir ina , 
18.15 Nőj j meg, teknős! 
(angol), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 A leg-
szebb dolog (f rancia), 
23.45 Velvet Divatház 
(spanyol)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta , 14.25 Rex Rómában 
(német-olasz), 15.25 Bu-
dai cukrászda (magyar), 
17.00 Hogy volt?, 18.35 
Brown atya (angol), 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.05 Fedőneve: Donnie 
Brasco (amer.), 23.15 Az 
órák (amer.)

Duna World
9.35 Tálentum, 11.30 Sok 
hűhó Emmiér t (magyar), 
14.50 A legbát rabb f ia-
im, 15.20 Fáklya , 17.55 
Bor vacsora , 18.55 Öt 
kont inens, 19.25 Haza-
járó, 20.00 Gasz t roan-
gyal , 21.35 Valaha mada-
rak voltunk, 23.05 Hogy 
volt?, 2.30 Budai cuk-
rászda (magyar)

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 A v i lágörök ség, 
14.0 0 Poi rot  (a ngol) , 
15.0 0 Híd a  Kwai  fo -
lyón (a mer.-a ngol) ,  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 Béla  (sz lo -
vá k),  22 .10 Á l lj ,  hog y 
el t a lá l hassa la k!  (cseh), 
23.40 Poi rot  (a ngol) , 
0.30 H íd a  Kwai  folyón 
(a mer.-a ngol)

Pozsony 2
13.35 Or ientációk, 14.15 
Színészlegendák, 15.45 
Jégkorong, 18.40 Est i 
mese, 19.45 Híradó, 20.10 
Self r idge ú r (angol), 
21.00 DESZK ÁK 2018, 
22.25 A Föld re pot tyant 
fér f i (amer.).

Markíza tv
7.05 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 7.55 Scoo-
by-Doo (amer.), 10.50 
Újra 17, 13.35 Ňuchač 
(ukrán), 14.45 Bolondok 
aranya (amer.), 17.00 Fel-
vég, alvég (szlovák), 18.15 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Va-
lahol már láttalak, 23.10 
Újra 17 (amer.), 1.25 Bo-
londok aranya (amer.)

JOJ TV
11.20 A jéghegy csúcsa 
(amer.), 13.45 Doktor 
Szöszi 2 (amer.), 15.45 Új 
ker tek, 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.25 Spor t , 20.35 A hét 
becsületes (amer.), 23.40 
Rio (amer.), 1.35 A jég-
hegy csúcsa (amer.), 3.45 
Csil lag szület ik

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 
Ninja Warrior Hungary, 
22.25 Elrabolva I. (amer.-
francia), 23.25 A Viszkis 
(magyar), 3.25 Kaland (ma-
gyar) 

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
7.30 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
11.35 Pom-Pom meséi, 
12.25 Mézga Aladár külö-
nös kalandjai, 15.00 Vipo, 
a repülő kutya kalandjai, 
16.30 Sammy és barátai, 
17.25 Mickey egér játszó-
tere, 19.00 Sammy és ba-
rátai, 20.15 Violet ta (ar-
gentin), 21.05 Baby Daddy 
(amer.), 22.40 Akusztik, 
0.45 Velvet Divatház (spa-
nyol)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.20 Hon-
foglaló, 14.10 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.15 
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.), 23.00 NCIS 
(amer.), 23.45 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.15 A törökfejes kopja 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Roma magazin, 14.20 
Család-barát, 15.45 Élet-
kor, 16.40 Öt kontinens, 
17.45 Gasztroangyal, 19.20 
Kerekek és lépések, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló, 23.25 
Kulturális híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A konyhám titka, 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.50 
Candice Renoir, 17.45 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 
Szellemíró (francia-angol), 
22.35 Riporterek, 23.10 A 
különleges ügyosztály (szlo-
vák)

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpározás, 13.25 Na-
gyothallók műsora, 14.30 
Park, 16.00 Az iskolába 
vezető út, 16.30 Autósza-
lon, 17.15 Szlovák falvak 
enciklopédiája, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
A diagnózis, 21.30 Építjük 
Szlovákiát, 22.30 Muska 
(francia) 

Markíza 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.40 A farm, 15.55 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), 
23.25 Cobra 11 (német)

JOJ TV
13.00 Topsztár, 13.30 Csil-
lag születik, 15.00 Zoo 
(szlovák), 16.50 Főzd le 
anyámat!, 17.50 Tárgyaló-
terem, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
23.00 Heti hetes, 0.00 Min-
den, 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 
A legbátrabb páros, 22.00 
Bogaras szülők (magyar), 
22.35 A milliárdos körzet 
(amer.), 0.10 Lángoló Chica-
go (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
12.55 Laura csillaga, 14.40 
Tesz-vesz város, 15.00 Vipo, 
a repülő kutya kalandjai, 
16.55 Loopdidoo, 17.25 Mic-
key egér játszótere, 19.00 
Sammy és barátai, 20.15 Vi-
oletta (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 
Zenekari próba (olasz-német)

Duna World
11.20 Kedd, szerda, csütör-
tök (magyar), 13.20 Nem-
zetiségi magazinok, 14.20 
Család-barát, 16.05 Haza-
járó, 17.45 Gasztroangyal, 
18.40 Hétmérföld, 19.20 Ke-
rekek és lépések, 20.00 Be-
ugró, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.25 A konyhám titka, 
16.50 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, 0.45 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
9.30 Apukák, 11.35 Cobra 
11 (német), 13.45 A farm, 
14.50 Rendőrségi esetek, 
15.50 Családi történetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Nővérkék, 21.40 
A farm, 22.40 Rendőrségi 
történetek, 23.40 Cobra 11 
(német), 1.45 A farm

JOJ TV
10.40 Inkognitó, 13.00 Top-
sztár, 13.30 Csillag születik, 
15.00 Zoo (szlovák), 16.50 
Főzd le anyámat!, 17.50 Tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Senki sem 
tökéletes, 22.00 Miniszterek 
(szlovák), 22.55 Maffiaszto-
rik, 23.25 Evelin világa, 0.00 
Hírek

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 Juli-
eta (mexikói), 15.45 Tit-
kok szállodádja (mexikói), 
16.50 Feriha (török), 18.00 
Tények, 19.00 Mit tenne a 
gyereked?, 20.40 Sztárok 
és párok, 22.20 Zoo – Állati 
ösztön (amer.), 23.50 A dik-
tátor (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, 
22.15 Szulejmán (török), 
0.35 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
12.55 Laura csillaga, 14.15 
Gondos bocsok, 14.40 Tesz-
vesz város, 15.00 Vipo, a re-
pülő 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
13.25 Honfoglaló, 14.15 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 Gyerekek (szlovák-
magyar)

Duna World
11.40 A hiba nem az almá-
ban van (magyar), 13.20 
Nemzetiségi műsorok, 
14.20 Család-barát, 15.45 
Magyar gazda, 17.15 Ízőr-
zők, 17.50 Gasztroangyal, 
18.45 Hétmérföld, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 14.30 
A konyhám titka, 16.50 Can-
dice Renoir, 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 Ronin (amer.), 
22.25 Ray Donovan (amer.), 
23.20 Candice Renoir

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpározás, 14.30 A di-
agnózis, 15.30 Magyar ma-
gazin, 17.45 Szia, Szlová-
kia!, 18.30 Esti mese, 20.10 
Dokumentumfilm, 22.30 
Mozi, 23.20 Comeback 
(szlovák)

 Markíza tv
10.50 Családi tör ténetek, 
11.55 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 14.55 Rend-
őrségi tör ténetek, 15.55 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni, 21.40 A farm, 22.40 
Családi tör ténetek, 23.40 
Cobra 11 (német), 1.40 A 
farm

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 10.25 
Senki sem tökéletes, 12.00 
Híradó, 13.00 Topsztár, 
13.30 Csillag születik, 15.00 
Zoo (szlovák), 16.50 Főzd 
le anyámat!, 17.50 Tárgya-
lóterem, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.25 Sport, 20.35 
Anya vagyok (szlovák), 
22.10 Inkognitó, 23.35 Sen-
ki sem tökéletes, 2.00 Csil-
lag születik

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 
Mit tenne a gyereked?, 
20.40 Sztárok és párok, 
22.20 NCIS (amer.), 0.50 
NCIS: Los Angeles (amer.), 
1.50 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, 
22.15 Doktor Murphy 
(amer.), 1.35 A sötétség ha-
tárán (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
12.55 Laura csillaga, 13.45 
Eperke legújabb kalandjai, 
15.00 Vipo, a repülő kutya, 
15.50 Gyerekversek, 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 Divat-
ház (spanyol)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.45 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.15 Honfoglaló, 14.00 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 15.00 Alpesi őrjárat 
(olasz), 16.00 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Fábry, 21.45 Tóth 
János (magyar), 23.25 
Roncsf ilm (magyar)

Duna World
11.30 Egy lepecsételt lakás 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.25 Család-barát, 15.50 
Kék bolygó, 16.15 Opera 
Café, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Gasztroangyal, 18.50 Hét-
mérföld, 19.30 Büszkesé-
geink a Hungarikumok, 
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, 16.55 Candice Renoir, 
17.50 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Viktória királynő (angol), 
22.05 Merj győzni! (olasz)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 13.20 Tiltott ki-
rályság, 14.30 Művészetek, 
15.35 Roma magazin, 17.15 
Szlovák falvak enciklopé-
diája, 18.50 Törpék, 22.25 
Fesztiválpercek, 23.20 
Rendőrség, 23.35 Éjszaka a 
levéltárban

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 13.50 
A farm, 14.50 Rendőrségi 
történetek, 15.50 Családi tör-
ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
22.45 Nővérkék (szlovák), 
23.55 Cobra 11 (német), 2.00 
A farm

JOJ TV
13.00 Topsztár,  13.30 
Csil lag születik,  15.00 
Zoo (szlovák),  16.50 Főzd 
le anyámat!,  19.00 K r imi , 
19.30 Hí radó, 20.35 In-
kog n itó,  21.45 Miniszte-
rek (szlovák),  22.30 Heti 
hetes,  23.25 Cserepek, 
0.05 Anya vagyok

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 
Csak show és más semmi!, 
22.00 Korhatáros szerelem 
(magyar), 23.10 Aranyélet 
(magyar)

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, 22.15 Non-stop 
(amer.-francia), 0.30 Foglal-
kozásuk: Amerikai (amer.)

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

M2
12.55 Laura csillaga, 13.15 
Irány Okido!, 14.15 Gondos 
bocsok, 15.00 Vipo, a repü-
lő kutya, 16.05 Bori, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
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, 13.20 Honfoglaló, 
14.10 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.10 Alpesi őr-
járat (olasz), 16.10 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Díva – Burlesque (amer.), 
22.30 Jelenetek egy házas-
ságból (svéd)

Duna World
11.20 A rágalom iskolája 
(magyar), 13.50 Öt kon-
tinens, 14.20 Család-ba-
rát, 17.15 Ízőrzők, 17.50 
Gasztro angyal, 18.50 Hét-
mérföld, 19.30 Büszkesé-
geink a Hungarikumok, 
20.00 Önök kérték, 21.35 
Ridikül, 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, 22.25 Kaszinó 
(amer.)

Markíza tv
12.00 Cobra 11 (német), 
13.55 A farm, 15.00 
Rendőrségi tör ténetek, 
16.00 Családi tör ténetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Apu-
kák, 19.00 Híradó, 20.30 
A farm, 22.40 Spiner 5 
(amer.)

JOJ TV
10.50 Inkognitó, 12.40 
Topsztár, 13.00 Evelin vi-
lága, 15.00 Zoo (szlovák), 
16.00  Főzd le anyámat!, 
19.00 K r imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, amit 
szeretek , 23.00 Drónok 
harca (amer.), 1.50 Nagy 
utazás (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
október 6-án Brúnó, Renáta
október 7-én Amália
október 8-án Koppány
október 9-én Dénes
október 10-én Gedeon
október  11-én Brigitta
október  12-én  Rezső, Miksa
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Csíkos ricottaszelet

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

Lehunytad szemed,
csendesen elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.

Fájó szívvel emlékezünk
halálának tizenötödik évfordulóján

Kolozsi Ernőre
Komáromban.

Emlékét őrző, szerető családja

Aplico Plus
Komárom

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

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

Hozzávalók:
Tészta
30 dkg finomliszt
8 dkg porcukor
20 dkg hideg vaj
125 g mascarpone
1 csipetnyi só
 

Töltelék
75 dkg ricotta
15 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 citromból nyert citromhéj
125 g mascarpone

3 db tojás
25 dkg eperlekvár (kb)

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

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

Elkészítése:
A tésztához összevegyítjük a 
lisztet a cukorral és a sóval, el-
morzsoljuk benne a vajat, majd 
a krémsajtot hozzáadva össze-

gyúrjuk. A tésztát 2/3 és 1/3 
részre osztjuk.
A nagyobbik tésztarészt lisz-

tes felületen kinyújtjuk, és egy  
20x30-as, sütőpapírral borított 
tepsibe simítjuk, majd villával 
megszurkáljuk.
A ricottás masszát egyenlete-

sen rásimítjuk a tésztára.

A megmaradt tésztából hur-
kákat sodrunk, és ferdén rá-

helyezzük a krémes massza 
tetejére. Előmelegített, 180 
°C-os sütőben 40-45 percig 
sütjük.
A töltelékhez a tojásokat 
szétválasztjuk, a fehérjékből 
csipetnyi sóval habot verünk, 
a ricottát pedig kikeverjük 
a többi hozzávalóval, majd 
óvatosan összeforgatjuk a to-

jáshabbal.
A lekvárt habzsákba kanalaz-

zuk, kitöltjük a tésztaközö-

ket, majd a süteményt visz-

szatesszük a sütőbe, és még 
5 percig sütjük.
Sütési hőfok: 180°C.

* 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.

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet 

a rokonoknak, jó barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek

és mindazoknak,
akik szeptember 19-én elkísérték

utolsó útjára, a dunamocsi temetőbe
a szeretett férjet, édesapát,

apóst, nagypapát
Kukola Ernőt,

aki életének 66. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat

és a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Elkészítése:
A zöldségeket előkészítjük. Egy lábasba öntjük az olajat, amiben 
10 perc alatt puhára sütjük a zellert, édesköményt, póréhagymát 
és zellergumót. Közben kevergetjük. Hozzáadjuk a fokhagymát 
és a rozmaringszálakat. Átkeverjük, 1-2 percig sütjük, miközben 
leöblítjük a babot, majd lecsepegtetjük.
A babot és a zöldbabot a lábasba keverjük, felöntjük a zöldség-

levessel. Felforraljuk, 5 percig rotyogtatjuk, majd belenyomkod-

juk a spenótot, és 1-2 percig főzzük. Kivesszük a rozmaringszá-

lakat, eldobjuk.
A levest melegen tálaljuk, megszórjuk reszelt sajttal.

Hozzávalók:
2 ek olívaolaj
1 teljes zeller, felszeletelve
1 fej édeskömény, felaprítva
20 dkg zellergumó, kis kockák-

ra vágva
1 nagy póréhagyma, felszeletel-
ve (zöld része is)
3 szál rozmaring
2 gerezd fokhagyma, felaprítva
1 liter zöldségleves
1 konzerv barnabab (Borletti)
20 dkg zöldbab, 1 cm-es dara-

bokra vágva
20 dkg spenót
10 dkg reszelt parmezánsajt 
(opcionális)

Őszi olasz minestrone leves

A Pozsonyban megrendezett szlovák gyorsasági kajak-kenu 
bajnokság vasárnap érte el csúcspontját. A versenyen a ko-
máromi klub több jelenlegi és egykori sportolója is részt vett, 
ráadásul mindannyian nagyszerű teljesítményt nyújtottak. 
A komáromi kajak-kenu klub 
színeiben induló versenyzők 
közül Demin Viktornak sikerült 
a legjobban az elmúlt hétvégén 
megrendezett bajnokság. Viktor 
500 m K1-ben, valamint 500 m 
K4-ben is szlovák bajnoki címet 
szerzett, utóbbit a Botek Ádám, 
Tarr György és Vlček Erik össze-

állítású K4-es csapat negyedik 
tagjaként.
Viktor mellett a kenus Banai-Tó-

th Istvánnak is remekül sikerült a 
hétvége, hiszen összesen 5 ezüst-
érmet szerzett a bajnokságon. Ist-
ván C1-ben 200 és 500 méteren ért 
másodikként célba, míg a szintén 
komáromi színekben versenyző 
Sýkora Samuellel alkotott kettő-

sük a C2-es kategória 200, 500 és 
1000 méteres futamán állhatott fel 
a dobogó második fokára.
Az 500 m-es K2-es futamon in-

duló csapatok összetételét sorso-

lással döntötték el, így téve még 
színesebbé és izgalmasabbá a 
versenyszámot. A futamot a ko-

máromiakból álló (bár már nem 
komáromi színekben verseny-

ző) Vlček Erik – Botek Ádám 
kettős nyerte, mögöttük a Gelle 
Péter – Zalka Csaba összetéte-

lű csapat ért célba. A harmadik 
helyet a Baláž Samuel – Janko-

vec Martin kettős szerezte meg.
Egyéni eredmények:

Férfiak: C2 – 1000: …2. Ba-

nai-Tóth István – Sýkora Samuel 
(KKK Komárno) 5:06,860 * K1 
– 500: 1. Demin Viktor (KKK Ko-

márno) 1:47,680 * C1 – 500: …2. 
Banai-Tóth István (KKK Komár-
no) 2:07,140 * K2 – 500: 1. Botek 
Adam – Erik Vlček (ŠKP Bratisla-

va) 1:34,440 * C2 – 500: ...2. Ba-

nai-Tóth István – Sýkora Samuel 
(KKK Komárno) 2:08,520 * K4 
– 500: 1. Botek Adam – Demin 
Viktor – Tarr Juraj – Vlček Erik 
(ŠKP Bratislava, KKK Komárno, 
ŠKP Bratislava) 1:29,460 * C1 – 
200:…2. Banai-Tóth István (KKK 
Komárno) 45,240 * C2 – 200: 
…2. Banai-Tóth István – Sýkora 
Samuel (KKK Komárno) 46,180
Nők: K1 – 500: …3. Petrušo-

vá Mariana (KKK Komárno) 
2:09,220 * K2 – 500: 1. Kohlo-

vá Martina – Petrušová Mariana 
(ŠKP Bratislava, KKK Komárno) 
1:54,080 * K1 – 200: …3. Pet-
rušová Mariana (KKK Komárno) 
44,820 * K2 – 200: 1. Martina 
Kohlová – Petrušová Mariana 
(ŠKP Bratislava, KKK Komárno) 
43,700 * K1 – 1000: …2. Pet-
rušová Mariana (KKK Komár-
no) 4:16,900. 

KAJAK–KENU

Megrendelhetők pulykák
élve 2,75 euró/kg

bontva + 2 euró/db
Telefon:

0905 270 597
0950 760 760

Komáromban született: a nemecsócsai Németh 
Roland, az ímelyi Clarkus Zoé és Sebők Emma, 
a bátorkeszi Takács Oliver, a komáromi Sitkeyová 
Sofia, a gútai Molnár Áron és Fűri Maja, a nagyhar-
csási Sárköziová Mirella, az izsai Bajusz Botond, az 
ógyallai Kováč Leonardo, a dunamocsi Bircsák Enikő 
és Štepník Bendegúz, a garamkövesdi Bajtek Dániel, 
a tanyi Tóth Hugó, a szentpéteri Molnár Máté, a szilo-

si Nováková Izabella, az ekecsi Pavlik Máté.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a komáromi Kiss Péntek József (66 éves), Farkas Ilo-

na (57 éves), Plechová Margita (58 éves), Tárnok Er-
zsébet (88 éves), Škorník František (82 éves), Pintér 
Alexander (69 éves), Lőrincz Juraj (66 éves), Juhász 
Gertrúda (89 éves), a gútai Litvaiová Helena (89 éves) 
és Tóth Margit (79 éves), az örsújfalui Pint Mária (66 
éves).

Emléküket megőrizzük!
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R Ö P L A B D A

SPORTHORGÁSZAT

LABDARÚGÁS
II. liga * 11. forduló * Továbbra is a KFC a bajnokság éllovasa 

KFC Komárom 4:0 (2:0) 

IV. liga * 9. forduló
Felsőbodok – Ímely 3:0 (1:0) 
A hazai csapat a találkozó 13. 
percében büntetőhöz jutott 
és azt értékesítve, egygólos 
előnnyel várta a második fél-
időt. Annak ellenére, hogy az 
ímelyiek kitartóan harcoltak, a 
hazaiak nehezen kiharcolt két 

helyzetéből két gól született * 
Szentpéter – Gúta 1:0 (1:0) 
Gavrilovič kiugrásából a talál-
kozó második percében előny-
höz jutott a hazai csapat. Ezt az 
előnyt az első játékrész végéig 
a hazai csapat megőrizte. A 
második játékrészben folyama-

tosan támadta a szentpéteri ka-
put a gútai csapat, ám támadá-
saikat sorra hárították a hazaiak 
* Alsószeli – Marcelháza 2:1 
(2:0) A találkozó 10. percében 
előnyhöz jutott a hazai csapat, 
majd négy perccel később is-
mételt az alsószeli csatár. A 

marcelházaiak kitartóan tá-
madtak, ám Congnak csak a 
67. percben sikerült szépítenie 
* A bajnoki táblázat 2. helyén 
Marcelháza áll 21 ponttal, 
harmadik Gúta (18 ponttal), 
ötödik Ímely (16 ponttal), 14. 
Szentpéter (8 ponttal).

V. liga * 9. forduló
Ekel – Zsitvabesenyő 3:2 (0:0) Az első 
játékrészben inkább a vendégek uralták a 
pályát, gyors támadásaik azonban sorra 
fennakadtak az ekeliek védelmén. A ta-
lálkozó 57. percében Rigó szerezte meg 
az első hazai gólt, majd a 68. percben 
Mészáros talált a hálóba. Ő volt az, aki 
három perccel később ismét betalált a 
besenyői kapuba. A vendégek első gól-
ja a 82. percben Benkő révén büntetőből 
született, majd négy perccel később is-
mételni tudott * Udvard – Perbete 3:0 
(1:0) A második helyezett és a sereg-
hajtók sorába tartozó perbeteiek csatája 
egyoldalúra sikeredett, a vendégek tá-
madásaik ellenére sem tudták áttörni az 
udvardi védelmet * Hetény – Ipolyság 
3:1 (2:1) A hetényiek első gólja bünte-

tőből született, amelyet a 22. percben 
Leszko értékesített. Hét perccel később 
Marikovec tovább növelte a hazaiak elő-
nyét, akik a továbbiakban még kapufákat 
is rúgtak. A 39. percben az ipolyságiak is 
örülhettek góljuknak, ám a második fél-
idő 9. percében Németh gólja eldöntöt-
te a találkozó végeredményét * Berek-
alja (Podlužany) – Ógyalla 3:1 (2:0) 
Annak ellenére, hogy mindkét csapat a 
bajnokság éllovasai közé tartozik, ezút-
tal a vendégek gyengén szerepeltek. A 
találkozó 13. és 36., illetve 55. percében 
kapott gólra a gyallaiak csak a 76. perc-
ben válaszoltak Gelle góljával * Nagy-
kér – Nagykeszi 1:1 (0:0) Az első játék-
rész lényegében kiegyensúlyozott, ám 
gól nélküli 45 perce után a találkozó 57. 

percében Hegedűs egy oldalbeadás után 
betalált a hazaiak hálójába. A nagykéri-
ek csak a 87. percben tudtak válaszolni, 
amikor büntetőt értékesítettek * Nasz-
vad – Tardoskedd 7:0 (2:0) A találkozó 
3. percében Cingel gólja kezdte meg a 
naszvadiak sikersorozatát, amelyet a 39. 
percben Magyar folytatott. A második 
félidőben viszont „aratott” a hazai csa-
pat: az 52. percben Magyar duplázott, 
az 59. percben Cingel ismételt, Kalmár 
a 68., Molnár a 71. percben lőtt gólt, 
majd a 90. percben Fábián büntetőt is 
érényesíthetett. * A bajnokság állása: 3. 
Ekel (18 pont), 4. Naszvad (15 pont), 7. 
Ógyalla (14 pont), 8. Hetény (14 pont), 
13. Nagykeszi (7 pont), 14. Perbete (7 
pont).

VI. liga * 9. forduló 

B I L I Á R D

KOSÁRLABDA

Senkit ne tévesszen meg a felvétel, itt nem egy baráti ölelés látható. Szombaton a ko-
máromi stadionban újabb sikeres mérkőzést játszott a KFC, amikor az Eperjes megye 
Kisszebeni járásából érkező Héthárs (Lipany) csapatát megalázta...

A KFC a táblázat kieső zóná-
jában tanyázó Héthárs csapatát 
fogadta. A bajnokság újonca 
mindeddig (állandó jelleggel) 
valamelyik kieső helyet bérli. 
Ennek ellenére a listavezető 
nem becsülte le az ellenfelét és 
az első percektől folyamatosan 
támadta a vendégek kapuját. A 
hazaiak néhány látványos ak-
ció és kimaradt helyzet után a 
20. percben Domonkos révén 
a vezetést is megszerezték. 

Ettől fogva a mérkőzés eldőlt-
nek volt tekinthető, hiszen a 
vendégek csak elvétve jutottak 
el a KFC kapujáig. A félidőig 
sikerült a 37. percben Mészá-
rosnak növelni a komáromiak 
előnyét. A második játékrész 
hasonló forgatókönyv szerint 
játszódott, amikor is a komá-
romiak még kétszer zörgették 
meg a héthársiak hálóját. Mé-
száros az 58. percben, Nurko-
vič a 66. percben lőtt gólt és a 

csapat 4:0 arányú győzelmének 
köszönhetően megtartotta ve-
zető helyét a 2. liga táblázatán. 
A szombati mérkőzés króni-
kájához tartozik még, hogy a 
hazaiak egy 11-est is rúghattak 
volna a mérkőzés hajrájában, 
ám az kimaradt. Komárom csa-
pata a bajnokság első helyén 
áll 26 ponttal, megelőzve Ga-
ramszentkereszt (25 pont) és 
Szakolca (22 pont) csapatait.

–TImi–

Arra számíthattak a lányok, hogy nem lesz ez 
egy könnyű találkozó, hiszen eleve hátránnyal, 
jobban mondva sántítva érkeztek, ugyanis még 
mindig magukon viselték a múlt heti találkozó 
következményeit. A csapat játékosainak többsé-
ge múlt héten hétfőn dr. Horváth Attila sebész 
rendelőjében kötött ki a szentgyörgyi lányok 
rámenős játéka miatt. Az újváriak már a 3. perc-
ben vezetést szereztek, majd az első fél órában 
hozzátettek még két gól. A félidő vége felé sike-

rült kiugratni Pauer Tündét, aki a kifutó kapus 
mellett elgurította a labdát a hosszú sarokba. A 
második félidőben kiegyenlítettebb volt a játék, 
kaptunk ugyan egy gólt, de ez ellen a csapat 
ellen szép eredménynek számít. A gólok szá-
mában viszont Pauer Tünde megelőzte Samir 
Nurkovičot. Legközelebb a lányok október 15-
én lépnek pályára otthon Pozsonyligetfalu ellen, 
amely a vasárnap után átvette tőlünk a 3. helyet 
a tabellán.

Női II. liga * 6. forduló
FC Union Nové Zámky – KFC 4:1 (3:1)

Dunaradvány – Csallóköz-
aranyos 1:2 (0:0) Az első gólt 
a 48. percben Lelkes lőtte, majd 
a 68. percben Berecz növelte a 
vendégek vezetését. A radvá-
nyiak egyetlen gólja a 74. perc-
ben Szórádnak köszönhető * 
Ifjúságfalva – Nemesócsa 2:2 
(2:1) Bombicz a 8., Izsák a 13. 
percben lepte meg góljaival az 
ócsaiakat, amire a 27. percben 
Ledeczki válaszolt. Úgy tűnt, az 
ifjúságfalvaiak értékes pontokat 
őriznek meg, ám a 66. percben 
Szetei egyenlíteni tudott * 
Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi 
3:1 (1:1) Szemenyei a találkozó 
7. percében szerezte meg a ha-
zai csapatnak a vezetést, ám a 
21. percben Száraz egyenlíteni 
tudott. A második játékrészben 
a hazaiak irányították a mérkő-
zést, a 72. percben és a 87. perc-
ben Bende növelte előnyüket) 

* Pat – Újgyalla 1:7 (1:3) Az 
első pillanattól érezni lehetett 
a vendégek technikai fölényét. 
A 4. percben Šmida talált a pati 
hálóba, ám két perccel később 
Szakál még egyenlíteni tudott. 
A továbbiakban a vendégek 
uralták a pályát: Šmida a 43. és 
53. percben, Szabó a 20. és 47. 
percben, Habara az 55. perc-
ben, illetve a 75. percben lőtt 
gólt * Dunamocs – Szilos 1:4 
(1:1) Az első gól a 6. percben 
Géč lövésével született, ami a 
vendégek játékkedvét jelezte. 
Erre a 19. percben Varró még 
válaszolt, viszont a második já-
tékrészben már tarolt a vendég-
csapat. Az 53. percben Koszto-
lányi, a 70. percben Gere, majd 
a 82. percben Töltési növelte 
a szilosiak góljainak számát * 
Izsa – Bajcs 6:0 (1:0) Felké-
szítő mérkőzés színvonala lát-
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szódott a pályán, az izsaiak kis 
szerencsével sokkal több gólt is 
rúghattak volna. Pedig az első 
játékrészben még nem érződött 
ennyire a különbség, csak Smol-
ka 41. percben lőtt gólja jelezte 
az izsaiak pályafölényét. A má-
sodik játékrészben már tarolt a 
hazai csapat. Smolka 61. és 89. 
percben lőtt góljával mester-
hármast ért el, az 52. percben 
Zachar, az 55. percben Konc, a 
79. percben Pásztor büntetőből 
szerzett gólt * Csicsó – Búcs 
0:5 (0:4) A találkozó sztárja a 
vendég Csicsó volt, mely Benkő 
7. percben lőtt gólja után névadó 
falujának hálójába négy gólt rú-
gott (a 11., 27., 33. és 56. perc-
ben) * Örsújfalu – Keszegfalva 
3:4 (1:3) Már az első félidőben 
érezni lehetett, hogy a vendég-
csapat jó formában van, táma-
dásaik meglepték a tétovázó 

örsújfalusiakat. Góllövők: Fiala, 
Salma, Nikkerrt, illetve Budai 
2, Zobák és Szabó * A bajnoki 
táblázat: 1. Csallóközaranyos 
(22 pont), 2. Szilos (21 pont), 
3. Dunaradvány (21 pont), 4. 
Újgyalla (19 pont), 5. Izsa (18 
pont), 6. Nemesócsa (17 pont), 
7. Búcs (15 pont), 8. Bátorke-
szi (14 pont), 9. Keszegfalva 
(12 pont), 10. Dunamocs (11 
pont), 11. Ifjúságfalva (10 
pont), 12. Vágfüzes/Kava (10 
pont), 13- Bajcs (6 pont), 14. 
Pat (5 pont), 15. Örsújfalu (2 
pont), 16. Csicsó (2 pont).

SHEISIN KARATE
Jubileumi, 10. alkalommal rendezte meg a Seishin Karateklub Ekelen a küzdőmaratont, amelyre 
ezúttal magyarországi (Dél-Komárom, Győr, Csorna és Székesfehérvár) egyesületek is elküldték 
versenyzőiket és így több mint 80 fő lépett tatamira.
Az ekeli sporteseményt Fekete Ivett mérnök, 
a köz ség polgármestere nyitotta meg, aki be-
szédében kiemelte, hogy ez a küzdősport nem 
csupán az önvédelmen alapul, hanem a lelki ki-
egyensúlyozottságot is segíti. Markovics János 
(a keszegfalvai alapítású klub elnöke) a meg-
nyitón hangsúlyozta, hogy ez a sportág különle-
ges tűrőképességet és kitartást követel és ennek 

a rendezvénynek a fő célja, hogy a gyerekek tét 
nélküli versenykörülmények között tudjanak 
gyakorolni.
Az első két órában három küzdőtéren zajlottak 
versenyküzdelmek. Utána DOJO fight jellegű 
küzdelmek következtek, ami annak ellenére, 
hogy nem olyan kemény, mint egy versenyküz-
delem, ugyanúgy kiváló gyakorlási lehetőség.

Falco KC Szombathely – MBK Rieker COM-therm Komárom
88:64 (55:40)

Az egypontos komáromi győzelem után a szombathelyiek számá-
ra hatalmas előnyt jelentett a hazai pálya és a lelkes szurkolótá-
bor. Ennek ellenére folyamatosan érezni lehetett, hogy a hazai, 
összeszokott csapattal szemben a komáromiakból hiányzik még a 
valódi csapatszellem.

Alba Fehérvár-MBK Rieker COM-therm Komárom
89:69 (47:37)

Az utolsó előkészítő mérkőzésen annak ellenére, hogy végül vesz-
tesként hagyta el a fehérvári pályát a komáromi csapat, elsősorban a 
védelem munkája volt a sokéves átlagnál jobb, viszont a dobók sok 
esetben éppen egyénieskedésük miatt veszítették el a lehetőségeket.
Komárom pontszerzői: Goodman 12, Bolek, Hunter a O'Reilly po 
11, Miloševič 10, Hlivák 7, Delič 6, Smik 1, Jankovič, Marchyn a 
Stojanov 0.
Falco-Vulcano Energia Szombathely – MBK Rieker COM-therm Komárom

88:64 (55:40)
A komáromi szurkolók szeretnék már hazai pályán látni csapatukat, 
amely egyelőre a magyar bajnokság éllovasaival tartja edzőmérkő-
zéseit, amelyeken a mesteredző szeretné összeállítani a legjobb fel-
állást. Komárom pontszerzői: Delič 16, Goodman 14, O'Reilly 13, 
Hunter 6, Hlivák 3 (Jankovič 6, Bolek a Stojanov po 3).

Nemzetözi tornán vettek részt
A múlt hét végén a komáromi csapat Grácba utazott, ahol az osztrák 
UBSC Raiffeisen Graz, a BSC Panthers Fürstenfeld, illetve a szlovén 
KD Hopsi Polzela csapatával mérkőzött meg.

KD Hopsi Polzela-MBK Rieker COM-therm Komárom
67:76 (54:30)

UBSC Raiffaisen Graz – MBK Rieker COM-therm Komárom
81:84 (19:23, 20:25, 14:16, 28:20)

A múlt hét végén Rijekában megrendezett nyílt nemzetközi 
karatebajnokságon a gútai Taiyó Karate Klub versenyzője, 
Jóba Attila a 84 kg feletti súlycsoportban a Kumite male U21 
korcsoportban bronzérmesként hagyta el a tatamit.

VK Spartak UJS Komárom – VK KDS Šport Kassa
1:3 (25:15, 18:25, 21:25, 13:25)

Hatalmas irammal kezdett a komáromi csapat és ennek meg is 
lett az eredménye, hiszen tízpontos előnnyel kezdhetett a második 
negyedben. A folytatásban szorosabbá vált a játék, sokáig fej-fej 
mellett küzdött a két csapat, de a vendégeknek sikerült fokozato-
san előnyhöz jutniuk. Hasonlóan alakult a harmadik negyed is, 
először a komáromiak voltak eredményesebbek, ám az első hazai 
pontok megszerzése után már a vendégcsapat örülhetett a leüté-
seknek. A legkellemetlenebb összecsapást a negyedik szett jelen-
tette. A kassaiak 0:8-ra elhúztak és ezt a lemaradást nem tudták 
mérsékelni sem. A vendégek a mérkőzés végéig magabiztosan 
játszottak és megérdemelten győztek. Komárom pontszerzői: Rak 
7, Pělucha 7, Sládeček 1, Kubš 7, Hinduliak 7, Rehák 15, liberók A. 
Habán és Pati-Nagy (Ferencz, Sánta 1, Slezák 3). 

Országos bajnokcsapat lett a komáromi Köles Zsolt – Polák 
Jaroslav – Hajdú Michal összeállítású biliárdcsapat, amely 4:5 
arányban legyőzte a korábbi bajnok, Pozsony csapatát. A döntő-
ben Köles három játékát megnyerte, Polák 3:2 arányú győzelmet 
aratott, míg Hajdú a pozsonyiak legerősebb játékosától szenve-
dett vereséget.

120 órás horgászverseny a város horgásztaván
Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre az Apáli Carp Cup elnevezésű ponty- és 
amúrfogó csapatverseny. Idén 19 két-, illetve háromtagú csapat nevezett a rendkívül időigényes ver-
senybe. Az eseményről lapunk jövő heti számában képriportot közlünk.

Kovács Zoltán felvétele


