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A közigazgatási törvény szerint a parlament várossá nyilváníthatja azt a települést, amely 
a környék gazdasági, közigazgatási és kulturális központja, megfelelő közlekedési ösz-
szeköttetésben áll a szomszédos településekkel, azok lakosai számára is nyújt szolgálta-
tásokat. További feltétel, hogy a településnek legalább 5000 lakosa legyen. Szlovákiában 
jelenleg 140 város van, legutóbb Bőst és az észak-szlovákiai Nagyturányt nyilvánították 
várossá. Naszvad a környék adminisztrációs és kulturális központja, megfelel a szolgál-
tatásokkal és a közlekedéssel kapcsolatos feltételeknek is, a nagyközség egyes részei pedig 
városias jellegűek.

Slančik Péter felvétele

Januártól Naszvad lesz
a Komáromi járás negyedik városa

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

Lapunk  
tartalmából:
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● Komáromban veszélyte-
len az azbeszt?

● Segíteni nem, rongálni 
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Tekintettel arra, hogy a várossá ava
tás törvényes feltételeit a nagyköz
ség teljes mértékben teljesíti, a múlt 
hét szerdai ülésén a kormány támo
gatta, hogy Naszvadot 2020. január 
elsejétől várossá nyilvánítsák. Eh
hez hozzájárult a község termálfür
dőjének átadása is. 
Naszvadon a járásban a legalacso
nyabb a munkanélküliség, mert a 
2000es években ipari parkot hoztak létre, ahol 
2005ben kezdte meg a termelést az olasz Fer
plast cég üzeme, amely háziállatok tartói és 
hobbitenyésztők számára ketreceket, kiegészí

tőket, akváriumokat állít elő. 
Az idegenforgalmat a kétcsil
lagos Sport Hotel szolgálja. 
A volt termelőszövetkezet ma 
Agrorent Rt. néven működik. A 
nagyközségnek jelenleg magyar 
és szlovák alapiskolája az 1974
ban épült épületegyüttesben ta
lálható. Két óvoda is működik a 
faluban, művelődési központtal, 

könyvtárral, egészségügyi központtal, kábelte
levízióval és sportcsarnokkal is rendelkezik. A 
művelődési házban 2012-ben 70 férőhelyes ka
maraszínházat alakítottak ki.

Ne sanyargassák tovább az önkormányzatokat!
A pozsonyi törvényhozás jóváhagyta a 
személyi jövedelemadó (SzJA) adózat
lan sávjának megnöveléséről szóló tör
vénymódosítást. Sajnos nem az első eset, 
amellyel a parlament jelentősen és ked
vezőtlenül befolyásolta, befolyásolja az 
önkormányzatok gazdálkodását. Az el
múlt egykét évben hozott a pozsonyi tör
vényhozás olyan jogszabályokat, amelyek 
alapvetően és roppant kedvezőtlenül érin
tették az önkormányzatokat. Legyen az a 
járdák kötelező karbantartása akkor, ami
kor a közmunkások száma drasztikusan le
csökkent, az „ingyenebéd”, a minimálbér 
rohamos növekedései, a közigazgatásban 
dolgozók bértáblázatának alapos módo
sítása. Az utóbbiakkal egyetértünk, hisz 
az emberek, családok életkörülményeit 
javítják. Ám a másik oldalon anyagi for
rásokat kellett volna hozzárendelni, ami a 
legtöbb esetben elmaradt. Mindezekkel a 
változásokkal és új hatáskörökkel az ön
kormányzatok forrásai, anyagi mozgástere 
viszonylagosan lecsökkent, hiszen olyan 
új hatáskörökre, kibővített tevékenységre, 
megnövelt költségigényekre kell áldozni, 
amelyek korábban nem voltak. Meggyőző
désem, hogy hasonló gyakorlatnál Német
országban, de talán még Csehországban is 
e változásokhoz a kormány hozzárendeli 

az önkormányzatok számára a megnövelt 
anyagi forrásokat. Ám Szlovákiában ez 
nem így van. Csupán az ingyenebédnél 
próbálkozott az állam némi költségtérítés
sel, de az egészben a legsúlyosabb az újabb 
anyagi terhek ugrásszerű változása, meg
növekedése. Olyan félmegoldások ezek, 
amelyek roppant kedvezőtlenül érintik az 
önkormányzatokat, azok költségvetését. 
Azon – általában kisebb – falvak nevében 
emelek szót, amelyek 2019. január elsejé
től, a rájuk zúdított pénzügyi vonatkozású 
legiszlatív változások miatt idén egyetlen 
eurót sem tudtak, tudnak beruházni. Tele
püléseik lakossága pedig nem érti, miért. 
2002 – 2006 között a pozsonyi törvényho
zásban az MKP képviselője és a parlament 
közigazgatási, önkormányzati bizottságá
nak tagja voltam. Emlékszem, hogy abban 
az időben egyetlen olyan törvényt – amely 
az önkormányzatokat érintette – sem foga
dott el a bizottság, vagy a parlament köz
gyűlése, amellyel a Szlovákiai Városok és 
Falvak Társulása (ZMOS) ne értett volna 
egyet. Pedig, azokban az években a súlyos 
közigazgatási reform törvényeit és tör
vénymódosításait fogadtuk el.
Érthetetlen számomra, hogy ugyanebben a 
parlamentben, ugyanebben a bizottságban 
most hogyan fogadhatták el a fenti módo

sításokat, amelyek rendkívül kedvezőtle
nül érintették az önkormányzatokat? Két 
lehetőséget látok: a kormánykoalíció sem
mibe vette a Szlovákiai Városok és Fal
vak Társulásának (ZMOS) észrevételeit, 
véleményét. Vagy a társulás beleegyezett 
a fenti törvénymódosításokba annak tuda
tában, hogy roppant kedvezőtlenül fogják 
érinteni a helyi és a megyei önkormány
zatokat. Amennyiben az utóbbi az igaz, 
akkor az önkormányzatok érdekszerveze
tének milyen érdekérvényesítő szerepéről 
beszélhetünk? 
Mindenesetre, e törvénymódosítás rossz
kor jött, hiszen a globális gazdaság lassul, 
azt követi majd a hazai gazdaság lassulása, 
majd a bérek, valamint az államháztar
tás részére az adóbevételek növekedésé
nek megtorpanása. A községek számára 
ugyanez várható az adóhányaddal, amelyet 
az adóhivatal az SzJA rájuk eső részeként, 
számukra átutal. Hatványozza majd ezt az 
adózatlan sáv megnövelésének következ
ménye, az adóbevételek csökkenése, majd 
ennek következtében a községeknek át
utalt adóhányad lecsökkenése. Szakmailag 
súlyosan elhibázott cselekvéshalmaz, amit 
látunk és tapasztalunk.

Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Naszvad területén korán megtelepedett a ma-
gyarság. A falu határából előkerültek hon-
foglaláskori sírok is. A település első említé-
se – Naswod formában – 1269-ből való. Első 
említésekor az esztergomi érsekség faluja, sőt 
uradalmi központja. 1269-ben említés történik 
egy Nyitra vármegyei Új-Naszvad (Novum Nas-
wod) érseki udvarházról is, de azt a komáromi 
főesperességhez tartozó Naszvadtól két falu 
(Anyala és Góg) területe választotta el. A tele-
pülés Gútával közös határát 1278 után leírták. 
1312 előtt Csák Máté hada elfoglalta, elpusz-
tította és jobbágyait megadóztatta. 1333-ban 
– amikor Naswoti a neve – létezett Szent Móric-
ról elnevezett temploma. Az 1487-es Hippolit-
codexekben is az érsekség birtokaként szerepel, 
amelynek itt fácánosa is volt. A török hódoltság 

idején – a környék többi falvaihoz hasonlóan 
– Naszvad is sokat szenvedett. A környező tele-
pülésekhez képest a protestantizmus itt kevésbé 
vert gyökeret. 1557-ben Gútával együtt adó-
zási kiváltságaiban megerősítetett. Az 1561-es 
Oláh-féle vizitáció szerint azon kevés falvak 
egyike, amelynek volt plébánosa. Az esztergomi 
érsekség birtokán 1597-ben végeztek kárfelmé-
rést. 1881-ben a Szent József tiszteletére szen-
telt római katolikus templomának az esztergomi 
érsek a kegyura. 1930-ban 5128 lakosa közül 
4628 magyarnak, 379 szlováknak vallotta ma-
gát. 1947-ben 1200 szlovák nemzetiségű lakost 
(280 családot) telepítettek be Naszvadra. 1945 
szeptemberében az oktatás már kizárólag szlo-
vák nyelven indult meg, egyben ekkor egyesítet-
ték a korábbi fiú- és leányiskolát is.

Nem várta meg a vonatot … 
Szeptember 25-én délben egy 
szlovák állampolgárságú, 39 
éves férfi Dél-Komáromban, a 
Klapka György úton közleke-
dett egy járműszerelvénnyel. 
Haladása során, az Ácsi úton 
található vasúti átjáróhoz 

érve nem vette észre a fényso-
rompó tilos jelzését, és a sín-
pályán áthaladva a sorompó 
csapórúdja a pótkocsi pony-
va részére csukódott, amely-
nek következtében az letört a 
helyéről. A sofőrt a rendőrök 
a rendőrkapitányságra előál-
lították, ahol gyanúsítotti ki-
hallgatása során a bűncselek-
mény elkövetését beismerte. 
Ellene a közlekedés bizton-
sága elleni bűncselekmény 
miatt indult büntetőeljárás.

Múlt héten pénteken jóváhagyta a szlovák kormány az egészségügyi ellátásról szóló törvényt, 
amely a kórházak megreformálását hozza magával. A hírt Peter Pellegrini (Smer-SD) is meg-
erősítette a kormányülés után, és elmondta, a reform végrehajtását több választási ciklusra 
tervezik. Hozzátette, ha a reform a parlamentben az eredetileg tervezetthez képes máshogyan 
alakulna, ő és Andrea Kalavská (Smer-SD) egészségügyi miniszter visszavonhatja a tárgya-
lásra bocsátott anyagot. Hangsúlyozta továbbá, hogy a reform nem jár kórházbezárásokkal.
– A szlovákiai páciensek meg
érdemlik ezt a reformot, ezért 
úgy döntöttünk, a kormány ma 
jóváhagyja és a parlament elé 
terjeszti – mondta Pellegrini. 
A reformtervezet azután kerül 
a kormány elé, hogy Robert 
Fico, a SmerSD elnöke eluta
sította, azzal, hogy alkotmány
törvény formájában terjesszék 
elő. Pellegrini, miután tárgyalt 
erről Ficóval és a képviselői 
klub tagjaival, reményét fejezte 
ki, hogy a SmerSD átértékeli 
az álláspontját és csatlakozik a 
széles politikai konszenzushoz.
– Most időt nyertünk, hogy 
konszenzusra jussunk. Az első 
olvasat, amely arról szól, hogy 

továbblépünke egyáltalán vagy 
sem, jó lesz arra, hogy kiderül
jön, csak a koalíció támogatjae 
a tervezetet, vagy az ellenzék 
is, és hogy nem lesze politikai 
harc tárgya a kórházreform – 
foglalta össze Pellegrini.
A reform előkészítése során 
igyekeztek minél szélesebb po
litikai támogatást szerezni kór
házak besorolásának megvaló
sításához. Kisebb módosítások 
után az anyagot megszavazta az 
ellenzéki SaS, az OĽaNO és a 
Sme rodina, de a MostHíd is. „A 
javaslat célja elsősorban a bete-
gek biztonságának növelése és 
az intézményi ellátás minőségé-
nek javítása” áll a dokumentum

ban. Az erőforrások hatékony 
felhasználását helyi, regionális, 
országos kórházak, valamint 
speciális központok létrehozásá
val kell támogatni. További cél a 
speciális egészségügyi ellátás és 
az invazív beavatkozások kon
centrálása a kórházakban, ahol 
megteremtik az ehhez szüksé
ges feltételeket, ezáltal emelve 
az egészségügyi ellátás színvo
nalát. A javaslat értelmében ha 
egy kórház nem nyújt minőségi 
ellátást, vagyis nem végzik el az 
intézményben a meghatározott 
számú orvosi beavatkozásokat, 
az egészségbiztosítónak nem 
kell szerződést kötnie a kórház
zal ezekre a beavatkozásokra. 

Szabad utat kapott a kórházreform

Japán nagykövet Komáromban
Szeptember 23-án, múlt héten hétfőn, küldöttségével J. E. 
Jun Shimmi, Japán rendkívüli és meghatalmazott szlová-
kiai nagykövete érkezett Komáromba. A magas rangú ven-
déget és kísérőit, Keszegh Béla polgármester fogadta, majd 
rövid eszmecserére került sor a Városháza tárgyalótermé-
nek zárt ajtaja mögött. A találkozó hivatalos részét követő-
en a delegáció látogatást tett a komáromi erődrendszerben, 
amit a nagykövet érdeklődve tekintett meg.

Az 1848/49es szabadságharc aradi vértanúira és a komáromi 
vár hőseire október 6-án 17 órakor koszorúzás lesz Klapka tá
bornok szobránál. Köszöntőt Stubendek László, a Csemadok 
városi elnöke mond, az ünnepi szónok dr. Szarka László tör
ténsz. Közreműködik Boráros Imre Kossuth-díjas színművész 
és a Concordia énekkar Stubendek István vezényletével. Este 
fél hatkor az aradi vértanúk emlékoszlopánál dr. Farkas Adri
anna köszönti a résztvevőket. Közreműködnek a SJG diákjai. A 
komáromi refomátus templomban 18 órakor emlékműsor lesz, 
amelyen a Gaudium vegyeskar és hangszeres együttes ad hang
versenyt. * Október 5én, 14 órakor a csicsói Magyarnak ma
radni emlékparkban lesz koszorúzás, ahol fellép Nagy Zoltán 
versmondó, a Gyöngykoszorú népdalkör, majd Földes Csaba 
polgármester mond ünnepi beszédet. A koszorúzást követően, 
fél háromkor a kultúrházban a Grandioso zenekar lép fel, majd 
a Nofene! színjátszó csoport mutatja be ünnepi műsorát.

Mártírjainkra emlékezünk

A múlt század hetvenes éveiben még Bátorkeszi 
is pályázott a városi címre
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OZNÁMENIE
o zámere predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verejnej 
súťaže Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 454/2019 zo dňa 12. septembra 
2019 bol schválený spôsob prevodu majetku obce podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) v spojení s 
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov predajom 
nehnuteľností, vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno formou obchodnej verejnej súťaže.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Komárno:

bývalej Polikliniky na Nám. gen. Klapku v Komárne – stavby so súp. č, 185 na parcele
registra „C” č. 950 a pozemku parcely reg. „C” č. 950 o výmere 1192 m2,
zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Komárno, vedených na LV č. 6434.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže,
vrátane lehoty na predkladanie návrhov, budú zverejnené:

• na úradných tabuliach mesta,
• na internetovej stránke: www.komarno.sk.
• v regionálnej tlači
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, poskytne Mestský úrad v Komárne, Odbor 
rozvoja a správy majetku. Oddelenie evidencie a správy majetku mesta, na adrese 945 01 Komár-
no, Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dv. 13C, tel. č. 035/2851319, 35/2851320.

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je predmetom
obchodnej verejnej súťaže, je možné dohodnúť

na Oddelení podpory a vnútornej prevádzky
MsÚ v Komárne na tel. čísle: 035/2851271, 0910788 833.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hozz rá víg esztendőt
Selyés gimnazista a díjazottak közt

A napokban vettem részt egy tanulmányi kiránduláson, mely a Hozz rá víg esztendőt – a Szent 
Korona és a magyar koronázási jelvények című vetélkedő lezárása volt. A vetélkedő hónapo-
kig része volt az életemnek, s főleg a döntő előtti napokban meg is határozta azt. A verseny 
témája számomra először szinte teljesen ismeretlen volt, hiszen magával a Szent Koronával 
nem igazán foglalkoztam a verseny előtt, ám a felkészülési idő alatt minél jobban beleástam 
magam, annál jobban megfogott és magával ragadott koronánk története – mind a hányatta-
tott sorsa, úgy a világon egyedülálló eszmei és közjogi jelentősége végett.

A vetélkedő három fordulóból 
állt, melyekben nehéz, igényes 
feladatok megoldásakor méret-
tetett meg közel 600 középis-
kolás diák. Az első két online 
forduló után következett a dön-
tő, amely a budapesti Történe-
ti Múzeum gótikus termében 
zajlott 10 további döntős rész-
vételével, komoly szakembe-
rekből álló zsűri előtt, melyben 
a Szent Korona kutatásáért fe-
lelős „Lendület” kutatócsoport 
vezetője, prof. dr. Pállfy Géza 
elnökölt.
Mielőtt elérkezett volna a vár-
va várt döntő napja meg kellett 
még birkóznom egy film elké-
szítésével, amely Deák Irén ta-
nárnő bölcs tanácsadása és Né-
meth Csaba technikai segítsége 
nélkül nehezen sikerült volna.

A hihetetlenül 
izgalmas, ámde 
egyúttal nehéz 
döntő, mely a né-
hai Luxemburgi 
Zsigmond kirá-
lyunk lovagtermé-
ben került meg-
rendezésre, remek 
hangulatban telt 
és mindannyian 
értékes nyeremé-
nyekkel és tapasz-
talatokkal tértünk 
haza – jómagam az ötödik hely-
lyel a zsebemben.
A verseny után már csak a két-
napos jutalomkirándulás várt 
ránk, mely során a Szent Ko-
ronához kapcsolódó magyaror-
szági helyszínekre látogattunk 
el a zsűritagok és a verseny-

szervezők társaságában. Az 
Országház és a visegrádi vár 
mellett ellátogattunk a tatai 
várba, az esztergomi Baziliká-
ba és a néhai koronázóvárosba, 
Székesfehérvárra is.

Kováč Szilárd (IV. A)
Selye János Gimnázium

Múlt héten hétfőn Komáromban, a Vág-hídnál tartott sajtó-
tájékoztatót Érsek Árpád közlekedési- és építésügyi miniszter, 
Bastrnák Tibor parlamenti képviselő és Roman Žembera a 
Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) vezetője a Komáromot érintő 
infrastrukturális beruházásokról. Miután a Szlovák Útkezelő 
Vállalat (SSC) szakemberei egy hetes skálán hatos, vagyis épí-
tés-technikai szempontból kritikus állapotúnak minősítették 
a komáromi Vág-híd állapotát, mindenki úgy képzelte, hogy a 
közlekedésügyi minisztérium, ha már éveken át elhanyagolta 
ennek a stratégiailag fontos hídnak a karbantartását, azonnal 
belefog egy átfogó felújítási terv kidolgozásába … 

A Most-Híd szerint sikertörténet, szerintünk:

Elaludtak az illetékesek

Komárom város képviselő-tes-
tülete jogos aggodalmait írásban 
is továbbította a kormányhiva-
talba, Peter Pellegrini kormány-
főnek és a közlekedésügyi 
minisztérium illetékeseinek, 
a régió parlamenti képviselői-
nek és az összes érintett állami 
szervnek. Minden 
valószínűség szerint 
ennek a beadvány-
nak az eredménye-
képpen került sor a 
sajtótájékoztatóra, 
ahol érdekes dolgok 
kerültek napvilágra.
Többek között az, 
hogy egyhamar nem 
kerül sor a híd teljes 
felújítására. Egyelőre 
csak egy részleges, 
tehermentesítési terv 
született meg, mely-
nek megvalósítása 
során előbb eltávolították a fe-
lületi aszfaltréteget, amivel az 
állapotmegőrzés érdekében sok 
mindent nem értek el, ellenben 
ellehetetlenítették a kerékpáro-
sok számára a Vág-híd haszná-
latát.
Hónapok teltek el úgy, hogy a 
minisztérium illetve az illetékes 
állami szervek érdemben nem 
igazán kommunikáltak a város 
vezetőségével, akik egy komo-
lyabb tragédiától tartva azonna-
li megoldási tervet és lépéseket 
vártak volna el a minisztérium-
tól. Erre azonban nem került 
sor, így szeptember 20-án, egy 
szigorúbb közlekedésrendé-
szeti szabályozás kellett életbe 
léptetni, melynek értelmében a 
15 tonna össztömeget meghala-
dó járművek nem haladhatnak 
át a hídon. Újságírói kérdésre 
Érsek Árpád azt válaszolta, 
hogy folyamatosan kommuni-
kál Komárom városvezetésé-
vel. Az igazság az, hogy eddig 
egyetlen levélre sem válaszolt, 
csak a legutolsóra, mivel tudta, 
hogy most jönni fog Komá-
romba. Arra a kérdésre, hogy a 
sajtó után találkozik-e a város 
vezetésével a válasz: nem.
Ahogy az a sajtótájékoztatón 
elhangzott, végre elkészült egy 

megoldási terv, melynek első 
lépéseként a Vág-hidat, ami 
egész Nyitra megye gazdasá-
gi fejlődését befolyásolja, le-
het már az idén, de legkésőbb 
2020 tavaszán megkezdik alá-
támasztani. A tervek szerint az 
1,3 millió eurós beruházás kivi-

telezőjének neve csü-
törtökön, a versenytár-
gyalás eredményének 
kihirdetése után válik 
publikussá. A munká-
latok végeztéig a je-
lenlegi teherkorlátozás 
érvényben marad, és 
ennek betartását Érsek 
Árpád közlekedési- és 
építésügyi miniszter 
szerint a rendőrségnek 
kell ellenőriznie.
A Vág-híd teljes körű 
felújítása csak az alá-
dúcolás befejezése 

után jöhet szóba.
– Feltételezzük, hogy a teljes 
felújításra szóló versenypályá-
zatot 2020 második felében 
lesz lehetőség kiírni a szüksé-
ges engedélyek megszerzése 
után. Komáromban és a kör-
nyékén több, a megvalósítás 
fázisában lévő projekt is van 
készülőben – tájékoztatott Ér-
sek Árpád.
A közlekedési miniszter szerint  
az sem kizárt, hogy idővel új 
hidat emelnek a jelenlegi hat-
vannégy éves híd közelében.
Érsek Árpád hangsúlyozta, 
fontosnak tartja, hogy Dél-
Szlovákia úthálózata ugyan-
olyan mértékben fejlődjön, 
mint az ország más pontjain. 
Ennek érdekében a komáromi 
kerülőút nyomvonalát a na-
pokban már jóvá is hagyták, 
sőt már megkezdődött a kör-
nyezeti hatástanulmány kidol-
gozása is. Következő lépésben 
elkészítik a területrendezési 
és építési határozatokat, ame-
lyek alapján engedélyeztetik 
a munkálatokat. A kivitelezés 
időpontja egyelőre még nem 
meghatározott.
– A Komáromon áthaladó 
tranzit közlekedés kérdését a 
több mint hetven kilométeres 

elkerülőút fogja megoldani, 
ez jelenleg a környezeti hatá-
sok vizsgálatának szakaszá-
ban van. Az építkezés további 
fontos mérföldkövei a terület-
rendezési és építési határoza-
tok feldolgozása, a szükséges 
engedélyek megszerzése és a 
kivitelező kiválasztása – nyi-
latkozta Érsek.

Ezek után a miniszter kifejtette, 
hogy az izsai kereszteződéshez 
igényelt körforgalomról addig 
érdemben nem tudnak döntést 
hozni, míg nem készül el az ez-
zel kapcsolatos szakvélemény. 
Még az is előfordulhat, hogy 
körforgalom helyett más meg-
oldást találnak majd a problé-
ma megoldására.
Bastrnák Tibor parlamenti 
képviselő a sajtótájékoztatón 

kiemelte, hogy minden Ko-
máromhoz kapcsolódó fon-
tos útvonalon nagy hangsúlyt 
fektetnek a fejlesztésre, ezért 
Nagymegyernél az I/13-as és 
az I/63-as, Csilizradványon az 
I/13-as és a III/1394-es, Med-
vénél az I/13-as és a III/1404-
es, valamint Izsapnál az I/13-as 
és a III/1407-es utak kereszte-
ződésének felújítása is várható.
Az Érsekújvár felé tartó R7 -es 
gyorsforgalmi út kapcsán vi-

szont Érsek Árpád úgy nyilat-
kozott, hogy nem tudja, mikor-
ra várható a befejezése, mert a 
megvalósításához kormányon 
belüli politikai akaratra lesz 
szükség. Végezetül a minisz-
ter hozzáfűzte: – Arra kérjük 
Komárom és a környékbeli te-
lepülések lakosait, hogy a híd-
építéssel, illetve a keresztező-
dések felújításával kapcsolatos 
korlátozásokkal és az elkerü-
lőutakkal kapcsolatban legye-
nek türelmesek, hiszen ezek a 
közúti közlekedés javulásához 
járulnak majd hozzá.
Komárom városa és más, érin-
tett település vezetése sem 
kapott értesítést a sajtótájékoz-
tatóról. A véletlennek köszön-
hetően Horváth Árpád, Gúta 
polgármestere viszont ott volt 
és figyelmeztette a minisztert, 
hogy az elkerülő utakon a meg-
engedett össztehersúly sokkal 
kisebb, mint a Vág-hídé, nem 
szólva Keszegfalváról, ahol 
folyamatos a balesetveszély a 
szűk főút miatt. Ha az illetéke-
sek nem aludtak volna el, és a 
híd felújítását hamarabb tervez-
ték volna, akkor a zavartalan 

kerülőút-viszonyokat is előbb 
megoldhatták volna.
A késői kapkodás miatt nem a 
közlekedésbiztonság javul, ha-
nem a balesetveszély nő… 

Kép: Jakab István

Túl kevés a fogorvos

Doktor úr, a maga foga
soha nem fáj?

A gútai városi önkormányzat ülésén többen is felszisszentek, 
amikor a beszámolóból megtudták, hogy az egészségügyi köz-
pont átépítése során meg kell szüntetni dr. Borsos Zoltán fo-
gászati rendelőjét, ott folyosót alakítanak ki, hogy az újabb 
szakrendelőket a betegek könnyen megközelítsék. Valójában 
nem a rendelőhelyiség megszüntetése jelenti a valódi problé-
mát, hanem az, hogy a nemrégiben nyugdíjba vonult fogász-
szakorvos helye betöltetlen maradt!
Gútán eddig három „állami” 
és egy magán-fogászat látta el 
a betegeket. Ez teljes mérték-
ben fedte a város betegeinek 
igényét. Lassan azonban – nem 
csupán a „fogdokik” – az or-
vosi személyzet „kiöregedik”, 
sokan már most túlhaladták a 
nyugdíjkorhatárt.
Országos problémát jelent, 
hogy kevesen merik vállalni 
a körzeti orvosi szakvizsgát, 
amely sok tekintetben nehe-
zebb, mint más atesztáció. A 
fogorvosoknál is hasonló a 
helyzet, Gútán ketten közülük 
már a nyugdíjkorhatárt betöl-
tötték. Még szerencse, hogy 
mindketten becsülettel helyt 
állnak, s az sem titok, hogy 
rendkívül sürgős esetben még 
az esti, vagy hétvégi nyugal-
mukat is feláldozzák. Megol-
dás nincs, mert ezen a téren is 
orvoshiány van.
Ezért azután fura döntés szüle-
tett, az egészségbiztosítóknál 
szerződést kötött orvosokkal 
a megyei illetékesek új elosz-
tást léptettek érvénybe, s en-
nek alapján dr. Borsos betegeit 
szétosztották. Csakhogy a töb-
bi gútai fogászat túlterheltsége 
miatt ezeknek a pácienseknek 
már a környező községeken 
működő fogászatokra kell 
utazniuk.
Sok esetben a gútai betegek 
nem is tudják, hogy szerző-
déses fogorvosuk Naszvadon, 
vagy Ímelyen rendel, ezzel 
csak a gútai egészségügyi köz-
pontban szembesülnek.

A nem teljesen átgondolt, 
takarékosságra vonatkozó 
egészségügyi intézkedések 
közül már megszoktuk, hogy 
a gyorsmentőszolgálat magá-
nosítása, illetve annak nye-
reségorientációját támogat-
va radikálisan csökkentették 
azok darabszámát. Gútán csak 
azért nem történtek a mentők 
esetleges késése miatt tragé-
diák, mert a körzeti orvosok 

tapasztalatának és szaktudá-
sának köszönhetően időben 
közbeléptek. Újraélesztették 
a betegeket, életben tartották 
mindaddig őket, amíg a men-
tőtisztek át nem vették tőlük a 
sztrókos, vagy infarktusos be-
teget.
Ennél vérlázítóbb az, hogy a 
korábban estig működő fogá-
szati ügyeleteket megszüntet-
ték, s kevesen tudják, hogy 
Komárom, Érsekújvár és 
Léva, illetve településeik leg-
közelebbi fogászati ügyelete 
Nyitrán működik! Az, aki vi-
szont éjszaka keres magának 
fogorvost, az számoljon azzal, 
hogy legközelebb már csak Po-
zsonyban, a fogászati klinikán 
talál magának szakorvost … 

„Pöpec” mozdonyok jönnek
Két hete a Pozsony – Komárom szakaszon a RegioJet bevetet-
te a modern diesel mozdonyukat, a SIEMENS Eurorunnert. 
Jövőre pedig az ennél még modernebb Bombardier TRAXX 
MS3-t állítja pályára. Ezzel párhuzamosan a társaság a jelzett 
szakaszon tervezett bővítés miatt nagyszabású mozdonyvezető-
toborzásba is belekezd. A masiniszták alapfizetése eléri az 1580 
eurót.
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Vitéz Lelkek a Selye János Gimnáziumban
Iskolánk – a Selye János Gimnázi-
um – igazgatója, Andruskó Imre még 
2004. október 15-én együttműködé-
si szerződést írt alá a budapesti Szent 
István Gimnáziummal – Lázár Tibor 

igazgatóval –, amit egy évvel később, 
2005. június 17-én a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziummal – Laczkó 
György igazgatóval – hármas testvé-
riskolai szerződéssé bővítettünk. Ez a 

kapcsolatfelvétel, barátság a Szent Ist-
ván Gimnázium igazgatóhelyettesének, 
Libárdi Péternek a kezdeményezésére 
jött létre, aki egykor iskolánk diákja 
volt, és itt is érettségizett.

Az együttműködés keretében 
minden évben szervezünk kö-
zös sítáborokat, a budapestiek 

pedig a Tisza-táborba várják 
diákjainkat. Évente egy-két 
osztály ellátogat Erdélybe is, 

illetve megörvendeztetnek 
minket színházi előadásokkal.
Pénteken, szeptember 20-án 
ismét nálunk járt a székelyud-
varhelyi Vitéz Lelkek Diák-
színpad, akik több, mint ama-
tőr színjátszó csoport – mint 
állítják magukról. A Vitéz 
Lelkek 25 éves munkát tud-
hat a háta mögött. Idén a Hair 
musical rövidített változatát 
hozták el gimnazistáinknak 
Szász-Mihálykó Mária rende-
zésében.
Színjátszás terén mi sem pa-
naszkodhatunk, decemberben 
egy zenés komédiának tapsol-

hatunk Bajkai Csengel Móni-
ka rendezésében. A 70-es évek 
elején játszódó történet – An-
conai szerelmesek – egy ma-
gyar lány és egy olasz fiú ro-
máncával indul, a lány a nyári 
kaland után rájön, hogy gyer-
meket vár, felkerekedik, hogy 
megkeresse szerelmét. A rene-
szánsz komédia olasz slágerei-
vel garantálja a jó szórakozást 
december 2-án, a szalagavató 
nyilvános főpróbáján. Decem-
ber 7-én pedig jön a várva várt 
premier, a szalagavató bemu-
tatója.

Králik Zsuzsanna

Az iskolák szeptember 15-hez közeledve jelentik a hivatalos 
adatokat diákjaik számáról az állam felé. Ez után tudható, 
hogy valójában hány elsős kezdte meg tanulmányait az új 
tanévben, mivel a beíratási adatok csak afféle irányszámnak 
tekinthetők. Vannak gyerekek, akik a pszichológiai kivizs-
gálás eredménye alapján csak egy évvel később kezdik meg 
alapiskolai tanulmányaikat.
A felmérés alapján Komárom-
ban a városi fenntartású alap-
iskolákban 298 az elsősök 
száma, valamint további tízen 
kezdték meg tanulmányaikat 
a nulladik évfolyamban.
Az alapiskolák hivatalos be-
íratási adatai a 2019/20-as 
iskolai tanévre vonatkozólag:
Munka Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola: 53+10 (0. 
évfolyam) * Eötvös Utcai Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola: 59 * Jókai Mór Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola: 

53 * Határőr Utcai Szlovák 
Tanítási Nyelvű Alapiskola: 
53 * Rozmaring Utcai Szlo-
vák Tanítási Nyelvű Alap-
iskola: 42 * J. A. Komens-
ký Szlovák Tanítási Nyelvű 
Alapiskola: 38 * város 12 
saját fenntartású óvodájában 
707 kisgyermeket jegyeznek 
összesen.
A Marianum Egyházi Iskolá-
ban az idén 232 diák tanul, a 
Marianum Óvodába 104 és a 
Református Csillag utcai óvo-
dában 54 kisgyermek jár.

A jelentés a komáromi alapiskolák
látogatottságáról

MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupi-
teľstva v Kolárove č. 185/2019-B/1 a 186/2019-B/1 zo dňa 
16.09.2019 v y h l a s u j e
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodné 
verejné súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve 
Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo:
– stavba so súpisným číslom 3603 – garáže, ktorá bola posta-
vená na pozemku parcely reg. „C” s parc. č. 2536/72 (právny 
vzťah k parcele neevidovaný na liste vlastníctva) 
 s vyvolávacou cenou 19 100,– € a
– stavba so súpisným číslom 3605 – sklad, ktorá bola posta-
vená na pozemku parcely reg. „C” s parc. č. 2536/73 (právny 
vzťah k parcele neevidovaný na liste vlastníctva)
 s vyvolávacou cenou 39 000,- €. 
 Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor sú-
ťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné 
získať:
– na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 
03 Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
– na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
– e-mailom: info@kolarovo.sk
– na telefónnom čísle: 035/7900911
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 25.10.2019 o 12,00 
hod.
Termín vyhodnotenia OVS

29.10.2019 o 8,00 hod. na Mestskom úrade v Kolárove.

V Kolárove, dňa 25.09.2019  Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo

G Ú T A V Á R O S
Templom tér 1., 946 03 Kolárovo

Gúta Város a képviselő-testület 2019. szeptember 16-i 
185/2019-B/1 valamint a 186/2019-B/1 sz. határozata értel-
mében versenytárgyalásokat hirdet
a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján Gúta Vá-
ros kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon vezetett
– 3603-as épületjegyzékszámmal ellátott 2536/72-es parcella-
számú területen lévő épülete – garázs (a parcelláról jogviszony 
nincs vezetve tulajdonlapon)
a versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat mi-
nimális összege: 19 100,- €,

valamint a
– 3605-ös épületjegyzékszámmal ellátott 2536/73-as parcel-
laszámú területen lévő épületre – raktár (a parcelláról jogvi-
szony nincs vezetve tulajdonlapon)
 a versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat mi-
nimális összege: 39 000,- €.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
– Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Kolárovo, I. 
emelet, 22-es irodájában
– Interneten: www.kolarovo.sk
– E-mail: info@kolarovo.sk
– Telefonon: 035/7900911 nyújtanak.
Az ajánlatok benyútásának határideje: 2019. október 25-én, 12 
óráig
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja:

2019. október 29-én, 8 órakor a Gútai Városi Hivatalban.

Gúta, 2019. szeptember 25.  Horváth Árpád
Gúta Város polgármestere

Megújuló tornatermek Komáromban
Komárom önkormányzata 150 ezer eurót fordít 
hat alapiskolai tornaterem felújítására. Múlt hé-
ten csütörtökön átadták az Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola felújított tornaterme-
it. A nagy és a kis tornateremben is kicserélték 
a padlózatot. A város erre a célra 150 000 eurót 
különített el az idei költségvetésből.
A J. A. Komenský Alapiskola nagy tornatermé-
ben és az összekötő folyosón az önkormányzat 
ablakcserét tervez, kifestik a folyosót és lecseré-

lik a burkolatot is. A Jókai Mór Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola tornatermében megjavítják 
a falborítást, a Határőr Utcai Alapiskolában ab-
lakcserére kerül sor. A Munka Utcai Alapiskola 
tornaterme új padlózatot kap, emellett bővíteni 
fogják a kis tornaterem felszerelését is. A Roz-
maring Utcai Alapiskolában a szociális helyi-
ségek felújítását tervezik, ezen kívül kicserélik 
a nyílászárók tömőanyagát az öltözőkben és a 
tornateremben.

Segíteni nem, rongálni igen?

Legyünk őszinték, eléggé elhanyagoltak Komárom díszparkjai. Az elmúlt napokban egy lel-
kes csoport kigyomlálta és az ősz virágaival, jelképeivel újította fel a Vársor körforgalmában 
levő parkocskát. Sokan megnézték, megdicsérték. Néhány órával később azonban vandál ke-
zek szétszedték a figurákat, széttörték a dísztököket. No comment!

Azbeszt, ami nincs
és nem is veszélyes!
A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve – tartja a köz-
mondás, s a legutóbbi botrányszagú eseménysorozat is ezt 
bizonyítja. Képviselői kezdeményezésre ugyanis pár héttel 
ezelőtt elkezdődött az Erzsébet-szigeten a valamikori határ-
őrségi, illetve hajógyári focipálya átépítésének első szaka-
sza. Ennek keretében három parkolót akarnak kialakítani a 
szigeti főút mellett. Csak dicsérni lehet az ötletet, hiszen két 
kispályás focipálya, strandröplabda számára homokos részt 
és egy szociális-higiéniai egységet is kiépítenek. A munkafo-
lyamat azonban hirtelen megszakadt, mert kiderült, hogy a 
parkolók altalajába nagyobb mennyiségű azbeszt került.
Mint köztudomású, az utóbbi 
hónapokban nem botránnyá, 
hanem bűncselekmény gya-
nújává fejlődött ki az, hogy a 
KOMVaK R.t. közelében levő, 
szociális beilleszkedésre kép-
telen roma család által lakott 
ház megvétele után, szaksze-
rűtlenül és meggondolatlanul 
került sor annak bontására. 
A bontást elrendelők ugyanis 
nem vették észre (?), hogy a 
ház tetőzetének egy része hul-
lámpalával van lefedve, vagyis 
olyan anyaggal, amely erősen 
rákkeltő és használata már ti-
los. Az ilyen tetőanyagok meg-
semmisítését szakbizonylattal 
rendelkező cégek végezhetik 
csak el, védőruhában, védő-
maszkban.
Mint utólagosan kiderült, va-
lójában nem volt bontási en-
gedélye a KOMVaK-nak, a 
ház ledózerolását a városve-
zetés kezdeményezése alapján 
végezték el. Nincs arról sem 
tényleges adat, hogy az utóla-
gosan nevét adó cég, hogyan 
és mikor semmisítette meg az 

elszállított sittet, információ-
ink szerint az anyag a Sistag 
városrészben kötött ki. Nem 
került sor az épület és környé-
ke talajának azbesztmentesíté-
sére sem. A szakértői vélemény 

Hosszú évtizedeken keresztül rendkívül népszerű építő-
anyag volt, ma már átok. Nem csupán az iparban, hanem 
közvetlen környezetünkben, a lakó- és középületekben is je-
len van a mai napig a tüdőrák kialakulásának egyik fő oko-
zója, az azbeszt. Az azbeszt egészségkárosító hatása későn 
vált széles körben ismertté, mert a hosszan tartó, sokszor 
évtizedeken át tartó lappangási idő miatt nehezen lehetett 
bizonyítani. A kutatások lassan jutottak el a konkrét ered-
ményekhez, amelyek egyértelműen bebizonyították, hogy 
a levegőbe kerülő azbesztpor és -származékok belélegzése 
már kis mennyiségben is maradandó károsodást alakíthat 
ki. Az azbeszt a szervezetbe kerülve gyógyíthatatlan beteg-
séget okozhat: azbesztózist, tüdőrákot, gégerákot, mellhár-
tyarákot. A WHO adatai szerint manapság a tüdőrák miatt 
kezeltek csaknem felénél az azbeszt közvetlenül felelős a be-
tegség kialakulásáért. 
Ezzel szemben az egyik tv-riportban Denisa Masárová ko-
máromi higiénikus azt nyilatkozta, hogy az azbeszt nem 
káros és az emberi szervezetbe jutva, természetes (széklet) 
úton távozik … Elsősorban a tüdőből … 

szerint viszont a környezetvé-
delmi kár eléri a 80 ezer eurót!
A érvényben levő törvények 
értelmében ezt a kárt annak 
kell megtérítenie, aki elkö-
vette a környezetszennyezést. 

Ebben az esetben tehát vagy a 
KOMVaK-nak, vagy pedig an-
nak a cégnek, aki legimitálta, 

vagyis nevet adott az azbeszt 
eltávolításához.
Éppen azért volt meglepő, 
hogy időközben kiderült, hogy 
az Erzsébet-szigeti munkák 
során a létesítendő parkoló fel-

töltéséhez olyan helyről került 
sitt (építkezési hulladék), ahol 
korábban palatetővel is dolgoz-
tak. Nem néhány darabka került 

a feltöltésbe, hanem jelentős 
mennyiségű.
Érdekes módon az esetre nem 
az építtetők hívták fel a figyel-
met – ez az eset észlelésekor 
kötelességük lett volna –, ha-
nem az ott lakók, akik értetle-
nül nézték az eseményeket.
Ami még felháborítóbb az, 
hogy a bejelentés után az illeté-
kes szervek ódzkodtak a hely-
színi szemlétől, s csak akkor 
voltak hajlandók „terepszem-
lét” tartani, amikor kiderült, 
hogy a kerületi és az országos 
katasztrófavédelem figyelmét 
is felhívták a bejelentők.
Ilyen nem először fordul elő, 
korábban a Deminger-ügy kap-

csán több esetben is más volt a 
komáromi vélemény, mint a fel-
sőbb kivizsgáló szerveké.
Ezúttal az ügy más fordulatot 
vett, ugyanis közismert tény, 
hogy az Erzsébet-szigeten, az 
építkezés közelében találhatók 
a városi vízművek kútjai és 
ezért a környezetvédelmi téren 
legmagasabb, kiemelt jelentősé-
gű védelmi területnek számít a 
környék.
A vizsgálat során egyébként 
az is kiderült, hogy a parkolók 
építésénél a megyei szakértők 
mintegy 30 cm mélységig talál-
tak azbeszttöredékeket. A járási 
közegészségügyi intézet viszont 
azt is kiderítette, hogy a terület-
re nincs kiadva építkezési enge-
dély, azt csak az ő beleegyezé-
sükkel lehetett volna elkezdeni, 
illetve a töltelékanyagokkal ott 
manipulálni.
Sajnos, meg kell állapítani, 
hogy a törvények nem ismerete 
nem mentesíti a felelősségre-
vonás alól az elkövetőket, így 
újabb komoly büntetéssel kell 
számolni az ügy kapcsán.
Az ilyen, elhamarkodott lépé-
sek miatt egyáltalán nem biztos, 
hogy a médiákban nyilvános-
ságra kerülő környezetszennye-
zési ügyek jót tesznek Komá-
rom város hírnevének.
És ugyebár: A pokolba vezető út 
jó szándékkal van kikövezve … 

Öngyilkos lett
Szombaton újabb öngyilkos-
ság volt Komáromban. A Víz 
utcán található egyik lakóház 
emeletéről vetette magát a 
mélybe egy férfi, aki felesége 
halála miatt lett depressziós, s 
ezért követhetett el öngyilkos-
ságot. Nem élte túl a zuhanást.
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MŰSORA JÁNLAT
Október 5-től  11-ig

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

TV2
7.05 T V-2 a n i máció, 
12 .15 Pogg yász ,  13.55 
Seholor szág (a mer.) , 
16.20 Colu mbo:  Beseg í t 
a  ha lá l  (a mer.) ,  18 .0 0 Té -
nyek ,  18.55 Pogá ny Ma-
don na (mag ya r) ,  21.15 
Pofá z u n k és  vég ü n k 
(a mer.) ,  23.25 Zu ha nás 
(a mer.) ,  2 .25 Br i l iá ns  el -
mék (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.50 A 
hobbit (amer.), 15.15 Há-
zasodna a gazda, 16.40 Jó-
f iúk (magyar), 18.00 Hír-
adó, 19.00 Fókusz plusz , 
20.00 X-Faktor, 22.00 
Találd meg a szerelmed, 
23.20 Szerelmes szingli 
szit ter t keres (amer.) 

RTL II
10.30 Haz ug csajok t á r-
sasága (amer.),  12.20 Ját-
sz ik még a sz ív (amer.), 
14.20 A g yanú á r nyéká-
ban , 17.20 Talá ld meg a 
szerelmed , 18.40 Éj jel-
nappal Budapest ,  21.00 
Showder K lub Best of , 
23.00 Csak szex és más 
sem mi (mag yar)

M2
12.55 Kemy, a felfedező, 
14.10 Póló, 16.40 Lilo és 
St itch, 18.15 I rány a bár-
ka!, 20.15 Violet ta (argen-
t in), 21.05 Én vagyok it t , 
22.45 A vörös ajtó (olasz), 
23.40 Akvár ium Stage 
Pass, 0.40 A szenvedély 
királya (angol-amer.)

Duna tv
10.25 Család-ba rát ,  12.55 
Jó ebéd hez szól a nóta , 
13.30 Par t i t ú ra ,  14.35 
Doc Mar t in (angol),  15.30 
A kősz ív ű ember f ia i 
(mag yar),  17.00 Gasz t-
ro an g yal ,  18.00 Hí radó, 
18.35 Szerencseszombat , 
19.40 Grz imek (német), 
21.20 A Pel ikán üg y i rat 
(amer.),  23.45 Fábr y

Duna World
11.05 Különös házasság 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Család-barát , 14.55 
Hagyaték , 16.20 Színe-ja-
va , 17.15 Most a Buday!, 
18.00 Családi kör, 18.45 
Térkép, 19.20 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.30 
Fábr y, 22.50 Legenda vá-
logatás, 23.50 Opera Café

Pozsony 1
12.05 A test  t i tkai , 
13.05 Szlovákia ,  szeret-
lek! ,  14.40 Grand hotel 
(spanyol) ,  15.55 Poirot 
(angol) ,  16.55 A szo-
cial izmus bájai ,  17.55 
Úttalan utakon,  18.25 
Épí ts  házat ,  ü l tess  fá t ! , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 A 
test  t i tkai ,  22.20 Zenés 
műsor,  0 .25 Grand hotel 
(spanyol)
Pozsony 2
11.25 A diagnózis ,  11.55 
Nagyothal lók műso -
ra ,  12.25 Kapura,  13.20 
Farmereknek,  14.00 
Horgászoknak,  14.30 
Tesztmagazin,  14.40 Do-
kumentumfi lm,  15.40 EL 
magazin,  16.15 Fortuna 
l iga,  18.55 Atlét ikai  vb, 
21.35 Őrangyalok,  22.05 
Viharban (dán)

Markíza tv 
8.20 Tom és Jer ry (amer.), 
11.15 Beethoven (amer.), 
13.20 Sztárban sztár, 16.15 
Azt beszélik... (amer.-né-
met), 18.20 Mulat az elit, 
19.00 Híradó, 20.30 Tar-
zan legendája (amer.-an-
gol), 22.40 A szörny az 
anakonda ellen (amer.), 
0.45 Sniper 4 (amer.)

JOJ TV
8.40 Sz ü n idő (sz lová k), 
12 .30 Csi l lag sz ü le -
t i k ,  14.15 Ju ra ss ic  Pa rk 
(a mer.) ,  16.55 A söté t-
ség ú r nője  (a mer.) ,  19.0 0 
K r i m i ,  19.30 Hí r adó, 
20.35 Csi l lag sz ü le t i k , 
22 .0 0 Sí r á sók (sz lová k), 
22 .40 I smerkedési  show-
műsor

VASÁRNAP
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel, 0.02 Éjsza-
kai program

TV2
7.05 TV2-animáció, 11.00 
Több, mint testőr, 12.40 
Építkezők, 13.45 A szö -
vetség (amer.), 16.00 Nem-
zetbiz tonsági Bt. (amer.), 
18.00 Tények, 18.55 Sztár-
ban sztár leszek!, 21.00 Ja-
son Bourne (amer.), 23.35 
Vir ítsd a lóvét! (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.55 Ka-
landozó, 14.30 Házon kívül, 
15.05 Artúr király (amer.), 
18.00 Híradó, 18.50 Háza-
sodna a gazda, 20.10 Jófiúk 
(magyar), 21.20 Találd meg 
a szerelmed, 22.40 A bosz-
szú angyala (amer.)

RTL II
8.20 Don Juan DeMarco 
(amer.), 10.20 Segítség, 
bajban vagyok!, 15.20 Csak 
szex és más semmi (ma-
gyar), 17.20 Találd meg a 
szerelmed, 18.35 A Show-
der Klub bemutatja, 20.40 
Házasodna a gazda, 22.00 
A Showder Klub bemutat-
ja, 0.00 Csajos buli (amer.)

M2
12.55 Kemy, a felfedező, 
13.35 Nálatok laknak ál-
latok?, 14.10 Póló, 15.50 
Goldie és Mackó, 16.40 
Lilo és St itch, 17.50 Ka-
csamesék, 18.15 Nils 
Holgersson csodálatos 
utazása , 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 Ezerszer 
is jó éjszakát! (nor vég-
svéd), 23.35 Szabadság, 
harc

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
13.00 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.40 A kék boly-
gó, 14.55 A kőszívű em-
ber f iai (magyar), 16.30 
Hogy volt?, 17.25 Borbás 
Marcsi szakácskönyve, 
18.45 Családi kör, 19.45 
Magyarország, szeretlek!, 
21.15 Kossuth papja (ma-
gyar), 22.20 Amer ikai an-
zix (magyar)

Duna World
8.30 Önök kér ték , 9.50 
Magyar k rónika , 11.00 
Klapka légió (magyar), 
13.25 Határ talan, 16.00 
Hagyaték , 17.40 Édes 
anyanyelvünk, 17.45 Ma-
gyarország f inom, 18.45 
Öt kont inens, 19.25 Sze-
relmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 Le-
fegyverzet t el lenséges 
erők, 22.55 Hogy volt?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
14.20 A ra ny idők 15.30 
Wate rloo ( kopr.) ,  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  18.15 
A konyhá m t i t ka ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 Bi za l mas 
el lenség (a mer.) ,  22 .20 
Á l lj ,  vag y nem t a lá l la k 
el!  (cseh),  23.50 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
10.00 Horgászoknak, 
11.40 A család , 13.25 Or i-
entációk, 14.25 Kis foci , 
15.45 Jégkorong, 18.30 
Atlét ikai vb, 20.55 For-
tuna Liga magazin, 21.30 
I lyen a szerelem (angol), 
23.20 Koncer t

Markíza tv
8.00 Beethoven 5. (amer.), 
10.10 Spider Man 3. 
(amer.), 13.00 Testre-
szabott kérdések, 13.30 
Tarzan legendája (amer.), 
16.00 Felvég, alvég, 19.00 
Híradó, 20.30 Sztárban 
sztár, 23.10 Azt beszélik... 
(amer.), 1.15 A szépész és 
a szörnyeteg (amer.)

,JOJ TV
10.55 Knight Rider 
(amer.), 11.50 A sötétség 
úrnője (amer.), 13.55 Fu-
tár 2. (amer.), 15.50 Új 
ker tek, 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.35 St ronger (kopr.), 
23.15 Bevadulva (amer.)

HÉTFŐ
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.15 Mokka, 12.30 Esme-
ralda (mexikói), 13.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.20 Fuss, 
család, fuss!, 21.05 Séfek 
séfe, 23.00 Magánnyomo-
zók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök (ma-
gyar), 14.50 Privát kopók 
(amer.), 16.00 Elif (török), 
17.10 Barátok közt, 18.00 
Híradó, 18.55 Fókusz, 
19.55 Drága örökösök, 
21.10 Találd meg a szerel-
med, 22.35 Barátok közt

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

M2
12.00 Mézga család ka-
landjai, 12.55 Brümmö-
gők, 14.00 Unizoomi csa-
pat, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10 
Cili ser iff és a vadnyu-
gat, 20.15 Dokik (amer.), 
21.05 Én vagyok it t, 22.15 
Akusztik, 23.25 Az A38 
Hajó színpada, 0.20 Vio-
let ta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 Nigelissima, 
14.00 Magyarország f i-
nom, 14.20 Brown atya 
(angol), 15.10 Végtelen 
szerelem (török), 16.00 
Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sor-
sok útvesztője (török), 
19.40 A hegyi doktor 
(német), 20.30 Kékfény, 
21.25 Elveszet tek (angol), 
22.35 NCIS (amer.) 

Duna World
11.15 Álmodozások kora 
(magyar), 14.20 Család-
barát, 15.50 Életkor, 16.45 
Öt kontines 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Kerekek és lépések, 
18.35 Itthon vagy!, 19.00 
Válogatás a Dal legjobb-
jaiból, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Tóth János (magyar), 
22.40 Ridikül, 0.00 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.20 Második le-
hetőség (lengyel), 16.25 
Búvárkodásra alkalmas 
helyek, 16.55 Kleist dok-
tor családja (német), 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 A leg-
jobb (orosz), 22.35 Riporte-
rek, 23.10 Rapl, 0.05 Self-
ridge úr (angol)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.55 
Kerékpártúrák, 14.00 Ge-
nerációk, 15.25 Nemzeti-
ségi magazin, 15.50 A mé-
hek, 16.20 Regina, 17.25 A 
rendelő, 18.30 Esti mese, 
19.30 Atlétika vb, 19.50 
Hírek, 20.35 Dokumentum-
film, 22.25 A nagy szépség 
(olasz)

Markíza tv
9.45 Apukák, 10.45 Csalá-
di történetek, 11.40 Cobra 
11 (német), 13.40 A farm, 
16.00 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.25 A farm, 
22.40 Családi történetek, 
0.35 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.40 Különleges esetek, 
12.45 Topsztár, 13.00 Tár-
gyalóterem, 15.10 Életmen-
tők, 17.30 Hírek, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkogni-
tó, 23.00 Gyilkos gondolatok 
(amer.)

KEDD
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Esme-
ralda (mexikói), 13.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.20 Fuss, 
család, fuss!, 21.05 Séfek 
séfe, 23.00 Magánnyomo-
zók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
Privát kopók (amer.), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.55 Drága örö-
kösök, 21.10 Találd meg a 
szerelmed, 22.35 Barátok 
közt, 23.30 Házon kívül

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

M2
12.00 Mézga család kaland-
jai, 12.55 Brümmögők, 14.00 
Unizoomi csapat, 14.35 Sam, 
a tűzoltó, 17.00 Szófia her-
cegnő, 17.25 Dr. Plüssi, 19.15 
Maja, a méhecske, 20.15 Do-
kik (angol), 21.05 Én vagyok 
itt, 22.30 Szellemekkel sut-
togó (amer.), 23.20 Kulisz-
szák mögött, 0.20 Violetta 
(argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.50 Nigelissima, 14.25 A 
hegyi doktor (német), 15.10 
Végtelen szerelem (török), 
16.05 Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.35 A 
hegyi doktor (német), 20.30 
Önök kérték, 21.30 Vidám 
vidék (angol), 22.30 Velvet 
Divatház (spanyol), 23.20 
Magyarország, szeretlek!

Duna World
11.35 Társasjátékok (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.15 Család-
barát, 16.15 Szerelmes föld-
rajz, 16.45 Térkép, 17.20 Út-
ravaló, 17.40 Ízőrzők, 18.15 
Kerekek és lépések, 19.00 
Virtuózok sikerei, 20.00 
Üdítő, 21.00 Híradó, 21.35 
Tóth János (magyar), 22.40 
Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 A második 
lehetőség (lengyel), 16.25 
Búvárkodásra alkalmas 
helyek, 16.55 Kleist dok-
tor családja (német), 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 Utazá-
si show, 21.20 Régi iskola 
(szlovák), 22.20 A tenger-
alattjáró (német), 23.20 Ray 
Donovan (amer.)

Pozsony 2
11.50 Élő panoráma, 12.15 
Kerékpártúrák, 12.25 Ru-
szin magazin, 16.20 Regina, 
17.50 Szlovákiai borutak, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 22.25 Talkshow, 23.40 
Fényképészek

Markíza tv
11.30 Cobra 11 (német), 
13.40 A farm, 14.55 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Nővérkék (szlovák), 
21.40 A farm, 22.55 Felvég, 
alvég (szlovák), 0.10 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
10.55 Különleges esetek, 
12.45 Topsztár, 13.00 Tárgya-
lóterem, 15.00 Rendőrök akci-
óban, 18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Az üveg mögött (szlo-
vák), 22.00 Miniszterek (szlo-
vák), 22.35 Sóherek, 23.00 
Gyilkos gondolatok (amer.) 

SZERDA
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Esme-
ralda (mexikói), 13.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
14.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Victoria (me-
xikói), 16.45 Anya (török), 
18.00 Tények, 19.20 Fuss, 
család, fuss!, 21.05 Séfek 
séfe, 23.00 Magánnyomo-
zók, 1.20 Walker, a texasi 
kopó (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 14.50 
Privát kopók (amer.), 16.00 
Elif (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 19.55 Drága örö-
kösök, 21.10 Találd meg 
a szerelmed, 22.35 Bará-
tok közt, 23.55 Rejtjelek 
(amer.), 2.35 CSI: New 
York-i helyszínelők (amer.)

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

M2
12.00 Mézga család kalandjai, 
12.55 Brümmögők, 15.25 Mon-
csicsik, 15.45 Samy és barátai, 
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Cili se-
riff 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 A 
hegyi doktor (német), 15.15 
Végtelen szerelem (török), 
16.05 Rex Rómában (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.35 A 
hegyi doktor (német), 20.40 
Csendes Don (orosz), 21.30 
Piknik a függősziklánál 
(ausztrál), 23.10 Zenekari 
próba (olasz-német), 1.50 
Rúzs és selyem

Duna World
11.35 A farkasok (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Horvát 
krónika, 13.50 Román kró-
nika, 14.20 Család-barát, 
16.00 Magyar gazda, 16.25 
Noé barátai, 17.35 Ízőrzők, 
18.10 Kerekek és lépések, 
20.20 Múlt és jelen, 21.35 
Tóth János (magyar), 22.35 
Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 A második le-
hetőség (lengyel), 16.25 Bú-
várkodásra alkalmas helyek, 
16.55 Kleist doktor családja 
(német), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Az elítélt 
(amer.), 22.15 A titokzatos 
hegyek (német)

Pozsony 2
11.40 Törpék, 11.50 Élő pa-
noráma, 12.20 Kerékpártú-
rák, 15.25 Magyar magazin, 
15.50 A méhekről, 17.50 
A szezon után, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 22.25 
Fesztiválpercek, 23.00 Mű-
vészetek

Markíza tv
11.50 Cobra 11 (néemt), 
13.50 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi t itkok, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Extrém átváltozá-
sok, 22.20 A farm, 23.20 
Szomszédok (szlovák)

JOJ TV 
9.35 Tárgyalóterem, 12.45 
Topsztár, 13.00 A tárgya-
lóterem, 15.10 Életmentők, 
17.30 Híradó, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Deluk-
se (szlovák), 21.35 Szia, 
Lujza!, 23.00 Sóherek, 
23.20 Gyilkos gondolatok 
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Esme-
ralda (mexikói) (amer.), 
13.30 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.35 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 15.40 
Victoria (mexikói), 16.45 
Anya (török), 18.00 Tények, 
19.20 Fuss, család, fuss!, 
21.05 Séfek séfe, 23.00 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.40 Drága örökösök, 
14.50 Privát kopók (amer.), 
16.00 A szeretet útján (tö-
rök), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz, 19.55 Drága örökösök 
(magyar), 21.10 Találd meg 
a szerelmed, 22.35 Bará-
tok közt, 0.35 A zöld íjász 
(amer.)

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

M2
12.00 Mézga család ka-
landjai, 12.55 Brümmögők, 
14.00 Unizoomi csapat, 
14.35 Sam, a tűzoltó, 17.25 
Dr. Plüssi, 18.10 Cili se-
riff és a vadnyugat, 19.50 
A szárnyalók, 20.15 Dokik 
(amer.), 21.05 Én vagyok itt, 
22.30 Szellemekkel sutto-
gó (angol), 23.20 Kulisszák 
mögött, 0.15 Violetta (ar-
gentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.50 Nigelissima, 
14.25 A hegyi doktor (né-
met), 15.15 Végtelen sze-
relem (török), 16.05 Rex 
Rómában (olasz), 18.00 
Híradó, 18.45 Sorsok út-
vesztője (török), 19.35 
A hegyi doktor (német), 
20.30 Bagi-Nacsa Orfeu-
ma, 21.30 Körberajzolva 
(francia), 23.20 Magyarok 
(magyar)

Duna World
11.35 A szigetvári vértanúk 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazin, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.50 Kék boly-
gó, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Kerekek és lépések, 19.00 
Virtuózok sikerei, 20.00 
Szenes Iván ír ta, 21.35 
Tóth János (magyar), 22.40 
Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A második 
lehetőség ( lengyel), 16.25 
Búvárkodásra alkalmas 
helyek, 16.55 Kleist dok-
tor családja (német), 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.20 Labdar úgás, 23.20 
Talkshow 0.10 A második 
lehetőség ( lengyel)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Művészetek, 15.25 Roma 
magazin, 17.00 Hírek, 17.25 
A rendelő, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 CE.ZA.
AR 2019, 22.25 Fesztivál-
percek, 23.20 Rendőrség, 
23.35 Az én felelésem

Markíza tv
11.00 Családi történetek, 
11.55 Cobra 11 (német), 
13.55 A farm, 16.00 Csalá-
di történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Felvég, alvég, 21.55 A 
farm, 23.05 Nővérkék (szlo-
vák), 0.10 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.55 Különleges esetek, 
12.45 Topsztár, 13.00 Tár-
gyalóterem, 15.00 Rend-
őrök akcióban, 16.00 Ná-
lunk, otthon, 17.30 Híradó, 
18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 22.20 Heti 
hetes, 23.20 Gyilkos gon-
dolatok (amer.)

PÉNTEK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.30 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.35 Esmeralda 
(mexikói), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.20 
Fuss, család, fuss!, 21.05 
Séfek séfe, 23.00 Magány-
nyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó-
kusz, 13.40 Drága örökö-
sök, 14.50 Privát kopók 
(amer.), 16.00 A szeretet 
útján (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 20.00 Drága örö-
kösök, 21.10 Találd meg a 
szerelmed, 22.35 Barátok 
közt, 23.55 Jóf iúk (amer.)

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

M2
12.00 Mézga család kaland-
jai, 12.55 Brümmögők, 15.25 
Moncsicsik, 17.25 Dr. Plüssi, 
18.10 Cili seriff és a vadnyu-
gat, 20.15 Dokik (amer.), 21.05 
Én vagyok itt, 22.30 Szelle-
mekkel suttogó (angol), 23.20 
Akvárium, 0.20 Violetta (ar-
gentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.20 Ízőrzők, 13.55 Róma 
magyar emlékei, 14.25 A he-
gyi doktor (német), 15.15 Vég-
telen szerelem (török), 16.05 
Rex Rómában (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.45 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.35 A hegyi 
doktor (német), 20.30 Márius 
(francia), 22.10 Itt a szabadság! 
(magyar)

Duna World
11.30 Szerelmes sznobok 
(magyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.20 Család-barát, 
15.50 Kárpát expressz, 
17.20 Ízőrzők, 17.50 Kere-
kek és lépések, 18.35 Itthon 
vagy!, 19.00 Virtuózok si-
kerei, 20.00 Önök kérték, 
21.35 Tóth János (magyar), 
22.40 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A máso-
dik lehetőség, 16.25 Bú-
várkodásra alkalmas he-
lyek, 16.55 Kleist dok tor 
családja (német), 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia , 
szeret lek!, 21.55 Jó tá r-
saság, 23.00 Aki legyőz te 
Al Caponét (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.35 
Mozi, 15.45 Nemzetiségi ma-
gazin, 16.20 Regina, 17.25 A 
rendelő, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.35 Odüsszea, 21.40 
Oz a nagy varázsló (amer.), 
23.20 Fesztiválpercek

Markíza tv
11.45 Cobra 11 (német), 13.45 
A farm, 15.00 Rendőrségi ese-
tek, 16.00 Családi történetek, 
17.25 Reflex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák 19.00 
Híradó, 20.30 A farm, 22.45 A 
specialista (amer.), 1.00 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
10.40 Különleges esetek, 12.45 
Topsztár, 13.00 Tárgyalóte-
rem, 15.10 Életmentők, 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 Mi-
előtt megismertelek (amer.), 
23.00 A szerelem vak (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Szeptember végi kerti feladatok

h um o r - c s o k o r

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):

Dunatáj szerkesztősége * Kiscsapó utca 22. * 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam. sk

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

Gyakori gond, hogy szüret után 
a letermett gyümölcsfákat nem 
vagy nem kellő módon készítik 
fel a következő évi szezonra. 
Ne hagyjuk magára az ültet-
vényt szüret után!
A szüret előtti időszakban ká-
liumtúlsúlyos lombtrágyákkal 
igyekszünk az ültetvényekben 
ellátni a gyümölcsfák érés 
miatt megnövekedett igényét. 
Célszerű ilyenkor ezt a táp-
anyag tartalmat lombon ke-
resztül kijuttatni. Ilyenkor a 
gyümölcs  színeződése, a jobb 
íz és zamat elérése a célunk.
A magasabb mennyiségű fenn-

tartó foszfor- és ká li um trá gyá-
zás optimális időpontja ez után 
jön el, ősszel. Ilyenkor ugyanis 
a talajnedvesség kedvezőbb, 
így a fák jobban tudják hasz-
nosítani a különböző tápanya-
gokat.
A foszfor a növények generatív 
szerveinek kialakulásához és 
zavartalan működéséhez szük-
séges.
A kálium szerepe ebben az 
időszakban leginkább a télál-
lóságban nyilvánul meg, de 
természetesen hatása többrétű 
a növényben.
Ilyenkor is tartsuk szem előtt, 
hogy a gyümölcsfák klórérzé-
kenysége eltérő, így ajánlott 
az alacsony klórtartalmú vagy 
a klórmentes műtrágyák hasz-
nálata. A fenti táblázat tartal-
mazza az egyes gyümölcsök 
érzékenységének mértékét.

A gyümölcsfajok
klórérzékenysége 

Gyümölcsfaj  Klórérzékenység
Alma mérsékelten
Körte nem érzékeny
Cseresznye erősen
Meggy mérsékelten
Szilva mérsékelten
Őszibarack mérsékelten
Szamóca nagyon erősen
Málna nagyon erősen
Fekete ribizli kevésbé
Piros Ribizli nagyon erősen
Köszméte nagyon erősen
 
Nitrogénhatóanyagot ebben az 
időszakban csak kis mértékben 
érdemes gyökéren keresztül ki-
juttatni, ugyanis ennek a talaj-
ban történő mozgása a legna-
gyobb, és szó szerint elfolyik a 
nagyobb mennyiségű csapadék 
hatására.
A kijuttatandó hatóanyag mér-
téke függ a termés mennyiségé-
től, illetve a talaj tápanyag szol-
gáltató képességétől. Célszerű 
az őszi időszakban egy levélan-
alízissel ellenőrizni milyen 
mennyiségű tápanyagra van 
szükség. A műtrágyák kiszórása 
történhet a terület telibeszórásá-
val vagy a gyökérzónába törté-
nő kijuttatásával. Előbbi akkor 
javasolt, ha idősebb ültetvény-
ről van szó.
Lombtrágyázást a gyümölcsös-
ben a nagy lombfelület miatt 
nagy hatékonysággal végezhe-
tünk. Gyorsan, hatékonyan fel 
tudják így venni a növények 
a különböző készítményeket, 
az esetleges antagonizmussal 
nem kell számolni. A kijuttatott 
lombtrágya mennyisége 5-7 kg/
ha közötti mértéket is elérheti.
Mert ebben az időszakban 
zajlik a gyümölcsfákon a rü-
gydifferenciálódás bonyolult 
élettani folyamata, ami végső-
soron megalapozza a jövő évi 
termésünket.

Almafákon a virágképződés 
helye a rövid termőrészek, dár-
dák és termőnyársak. A dárdák 
növekedése korán, a virágzás 
után 2-4 héttel a csúcsrügy ki-
alakulásával fejeződik be. Itt 
megfelelő feltételek mellett 
alig néhány hét alatt megvaló-
sul a virágindukció.
Meggynél és cseresznyénél ez 
a folyamat július első felében, 
őszibaracknál július második 
felében megy végbe. Kajszinál 
és szilvánál ez július végére 
tehető, de egyes fajták eltérést 
mutathatnak.
Ebben az időszakban tehát ér-
demes lombtrágyákkal segíteni 
növényeinket. Ki kell emelni a 
bór szerepét, ami a virágrügyek 
képződésében fontos szerepet 
tölt be. Illetve ebben az idő-
szakban kijuttatva csökkenthet-
jük a téli fagykárok mértékét.
A kellő mennyiségű hajtás kép-
ződéséhez fontos a nitrogén is 
ebben az időszakban.
Célszerű olyan készítményeket 
használni, ami gyorsan felve-
hető bórt és nitrogént tartalmaz 
így könnyen hozzáférhető a 
különböző biokémiai folyama-
tokhoz.
Nagyon fontos ezen hatóanya-
gok időbeni kijuttatása, hogy a 
virágrügyek kialakulása idejé-
re ne alakulhasson ki tápanyag-
hiány, ami csökkentheti a jövő 
évi termés mennyiségét.
A permetezőt se tegyük el még, 
hiszen nem csak tápanyaggal 
kell feltölteni ilyenkor fáinkat, 
hanem szépen lemosdatva kell 
a téli pihenőre küldeni! Sokan 
nem értékelik az őszi lemo-
só permetezések szerepét, de 
pont annyira fontos meggyérí-
teni a telelőre vonulni készülő 
kártevőket, mint a tavaszi le-
mosóval az éppen ébredőket.

 –za–

A kisfiú megkapja élete első számítógé-
pét, és mivel azt hallotta, hogy a számító-
gép mindent tud, gyorsan be is írja:
– Hol van most az apám?
A számítógép természetesen válaszol:
– A tavon pecázik.
A srác csak nem nyugszik:
– Téves! Apám három éve meghalt.
Mire a válasz:
– Téves! Anyád férje halt meg három éve!

Egy csinos nő ül a vonaton egy kabin-
ban egy katonával. A katona nagyban 
falatozik, mire az asszony is megkíván-
ja és megkérdezi:
– Mondja, csinálna nekem is egy kicsi-
ke katonát?
– Egy pillanat hölgyem, előbb befeje-
zem az evést.

Első szabály a pszichiátrián: Aki első-
ként veszi fel a köpenyt, az az orvos!

– Mama! Hogyan menjek feleségül egy 
olyan emberhez, aki nem hisz Istenben 
és azt sem tudja, mi az a pokol?
– Menj hozzá nyugodtan kislányom. 
Majd megtudja!

– Doktor úr, a beteg jobban van!
– Miből gondolja?
– Megszólalt.
– És mit mondott?
– Azt, hogy nagyon rosszul van … 

– Süket voltam és vak, amikor hozzád 
mentem feleségül! – kiabál a feleség, 
mire a férj:
– Igazán hálás lehetnél, hogy ilyen súlyos 
betegségből kigyógyítottalak!

Kapufelirat:
Vigyázz, a kutya harap

és a macska sem megbízható!

Avatás

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Tudja a módját, hogy 
kell másokat a saját céljai érdekében felhasználni. Kedvesen és 
ügyesen manipulál: az érintettek semmit sem vesznek észre, sőt 
azt hiszik, hogy önállóan cselekszenek. Ez a taktika még pozitív 
eredményeket is hozhat. 
HALAK (február 21. – március 20.) Hirtelen megszakad egyik 
kapcsolata. Minden új megvilágításba kerül, és így már nem is 
bánja a szakítást. A magánytól nem kell tartania, pillanatok alatt 
új kapcsolatokat létesít, persze ezúttal is óvatlanul. Ez még nem 
baj: ha nem árul el túl sokat önmagáról, azaz kissé titokzatosan 
viselkedik.
KOS (március 21. – április 20.) Elégedett lehet, ha végiggon-
dolja, mi mindent ért el az életben. Bár ön nem szereti a múltat 
elemezgetni, hanem inkább a jövőt tervezgeti, ez a hét kiváló a 
rendezgetésre, a leltárkészítésre. Talán egészen új ötletei is szü-
letnek, ha elfogulatlanul tekint az eddigi eredményeire.
BIKA (április 21. – május 20.) Annyira megbízik saját ér-
tékítéletében, hogy mások tanácsát sokszor meg sem hallja. 
Büszke az önállóságára, ami önmagában erény lenne, de a pár-
kapcsolatát megnehezíti. Hajlamos megfosztani párját a saját 
döntés szabadságától.

IKREK (május 21. – június 21.) Ön nem bírja elviselni a seké-
lyes embereket. Általában az első találkozáskor fel is ismeri ezt 
a tulajdonságot, és sokszor azonnal a másik szemébe is vágja. 
Érdemes elgondolkodni rajta, vajon csak időpocséklásnak érzi 
vagy attól fél, ön is szokott bizonyos területeken így viselkedni.
RÁK (június 22. – július 22.) Érdemes elgondolkodnia jelen-
legi helyzetén és hogy milyen irányba szeretne továbblépni. 
Megérett az idő, hogy nagyobb kihívásoknak szentelje magát! 
Határozza meg a következő egy évben elérendő feladatokat, ez 
segít majd tisztán látni és inspirálja.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Sok szempontból 
ösztönzőnek érezheti ezt a hetet. Olyan jól tudja most haszno-
sítani képességeit a ház körüli tennivalókban, hogy lassanként 
kénytelen lesz elhinni, amit mindenki állít önről, vagyis hogy 
különleges képességekkel rendelkezik, amelyeket jól is használ.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Többen is megpró-
bálnak ezen a héten a közelébe férkőzni, mert úgy látják, hogy 
magányos. Annyira el tud merülni saját gondolatvilágában, 
hogy egészen megfeledkezik a kapcsolattartásról. Ilyenkor az 
is nehezére esik, hogy megtalálja a megfelelő szavakat a mon-
dandójához.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Párja sokszor szen-
ved, amikor ön megmakacsolja magát valamiben és nem hajlan-
dó engedni. Ha nem beszél az érzéseiről, nem fog tudni rájönni, 
hogy ennek hátterében az áll, hogy önnek lelki támogatásra len-
ne szüksége. 
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Magánélete meglehe-
tősen mozgalmasra sikerül ezen a héten. Régi barátaival újra jókat 
beszélgethet és táncolni is lesz alkalma. Ha csábítani akar, gondos-
kodjon róla, hogy ezt külseje, elsősorban ruhája is kifejezze. Nyu-
godtan vegyen fel olyan színeket, amelyeket eddig nem hordott!
NYILAS (november 23. – december 22.) Ez a hét a rugalmas-
ság jegyében fog zajlani. Ha alkalmazkodni tud a kialakult hely-
zetekhez, sok örömben lesz része, de ha makacsul ragaszkodik 
ahhoz, amit eltervezett, akkor végigküzdheti a hét napot és még-
sem lesz sikerélménye. 
BAK (december 23. – január 20.) Egy új kapcsolat kezdetén 
mindig azt gondoljuk, hogy a másik végre rendelkezik valameny-
nyi olyan tulajdonsággal, ami bennünket boldoggá tehet. Idővel 
azonban belátjuk, hogy a másik is csupán gyarló ember, aki tő-
lünk remélte saját boldogságát. Ne azt keresse, hogy a másik mit 
adhat, hanem egyszerűen szeresse!

 Szia, egy új és jobb hitelt
 ajánlunk mindenkinek.



6

Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk  
	mellnagyobbítást, 
		mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc– és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. 
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386. 
Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Lapostetők szigete-
lését vállalom

Tel.: 0918 780 688.

* Eladó nagyobb 
mennyiségben búza, 
ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 720 
348.

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

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen

od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása

50.- eurótól,
  

betűaranyozás: 
0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

Zongorahangolás + szervíz
(mechanika-ellenőrzés, porszívózás)

0905 694 933

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energe-
tikai tanúsítványok

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

A T L É T I K A

KARATE

RÖPLABDA

Női labdarúgás

II. liga * 11. forduló: Máriatölgyes – Komáromi KFC 4:1 (1:0)

III. liga * 9. forduló:
Marcelháza – Bős 1:0 (0:0) 
Két azonos teljesítményű csa-
pat párharcára került sor a 
marcelházai pályán. A bősiek 
folyamatosan támadták a haza-
iak kapuját, de pontos gépezet-
ként dolgozott a hazai védelem. 
Négy perccel a találkozó vége 
előtt Kneževič góljának tapsol-
hattak a szurkolók * Marcelhá-
za csapata 16 ponttal a bajno-
ki táblázat 6. helyén áll.

IV. liga * 9. forduló
JV Léva – Ímely 1:4 (0:1), 
Az első félidőben mindkét 
csapat „kóstolgatta” egymást, 
de érezni lehetett a listavezető 
vendégek enyhe fölényét, amit 
azután a 23. percben Sobolev
ski gólja igazolt. A második 
félidő egyértelműen az ímelyi-
eké volt: Kováč a 60., Pavliuk 
a 73., Oršolík a 84. percben 
talált a lévai kapuba * Újlót – 
Gúta 4:0 (2:0) Nehezen talál 
magára a gútai csapat, s annak 
ellenére, hogy ezúttal a véde-
lem sok esetben bravúrosan há-
rított, kevés a gólképes csatár 
* Ógyalla – Nagygyöröd 5:1 
(1:0) A találkozó 5. percében 
vezetéshez jutottak a hazaiak, 
a vendégek ezután csak a véde-
lemre összpontosítottak. A má-

sodik játékrészben viszont a 
gyallaiak diadalmenete követ-
kezett, látványos, szép gólok-
kal. Góllövők: Jóba, Nothart, 
Tóth mesterhármas * Mar-
celháza – Bős 1:0 (0:0) 
A két egyenragú csapat 
fejfej mellett küzdött, 
ám már az első játék-
részben a hazaiak több 
veszélyes támadást in-
dítottak, de a bősi véde-
lem hárítani tudott. A gól a 
találkozó 87. percében Kneže-
vič szép szólója után született 
* Udvard – Naszvad 7:0 (2:0) 
A vendégek minden erejüket a 
gólszerzése összpontosították, 
kevés figyelmet fordítottak a 
védelemre, viszont a hazaiak 
csatársora ezúttal bravúrosan 
teljesített * A bajnoki táb-
lázatban 1. Ímely (21 p), 7. 
Ógyalla (15 p), 12. Gúta (9 
p), 15. Naszvad (7 p).

V. liga * 9. forduló
Ekel – Szímő 4:1 (2:1) A hazai 
csapat hatalmas irammal táma-
dott az első percektől, viszont a 
felszabadult védelmet kijátszva 
az ötödik percben a vendégek 
rúgtak gólt. Ezután viszont fo-
lyamatosan az ekeliek uralták 
a pályát. Góllövők: Filko (24. 
perc), Rigó (47. perc), Mészá-

A komáromi KFC szerette volna megismételni tavaly augusztusi győzelmét a máriatölgyesi pályán. Sajnos, 
ezúttal mem váltak valóra az elképzelések. Az Ásványi – Šimko Pagáč, Varjas, Pittner, Šandal, Ujlaky, Do-
monkos, Rigó, Pinte, Holík, illetve Leckési, Szalai, Pokaidis, Krela, Kollár, Daniel és Kneževič felállítású 
KFC és a lelkes szurkolók csalódottan tértek haza a bajnokság éllovasától.

Pozsonyligetfalu – KFC Komárom 1:1 (0:1)
A Boros Dominika – Both Alexandra, Nagy Laura, Melichár-
ková Zsuzsa, Bögi Viktória – Csicsó Andrea, Tóközi Tímea, Né-
meth Vivien, Beke Réka, illetve Gaál Csenge, Horváth Beatrix, 
Szűcs Melissa összeállítású komáromi csapat nem feleslegesen 
utazott a fővárosba, egy ponttal gazdagabban jöhettek haza, vi-
szont a lánycsapat a tabella második helyére szorult.

WESTERN-LOVAGLÁS

KUPATALÁLKOZÓK
Kétgólos vereséget szenvedett a Komáromi KFC a Slov-
naft Cup 4. fordulójában, amikor múlt héten kedden hazai 
pályán fogadta a Fortuna Ligában szereplő Nyitra csapa-
tát.
A találkozó elején a komáromiak ugyan kissé megilletődve 
kezdték a játékot az I. ligás vendégekkel, majd szinte végig tá-
madták a meccset. Egy szögletet követően a nyitrai csapat egy 
nem túl látványos góllal vette át a vezetést az első félidőben. 
A komáromiak a vesztes állás ellenére végig küzdöttek, ám a 
mérkőzés vége előtt ismét a KFC hálójában kötött ki a labda 
és a második gól már megpecsételte sorsukat. A mesteredző, 
Olejník Jozef két esetben is kényszerült cserét végrehajtani: 
először a csapatkapitányi karszalagot viselő Mikeš Erik sé-
rült le, majd egy ütközés után Szalai Andrásnak is el kellett 
hagynia a pályát. A mérkőzés során a játékvezető (talán nem 
meglepő módon) több esetben is, a hazaiak ellen és a nyitraiak 
javára hozott ítéletek egész sorával tette még érdekesebbé a 
találkozót … 

BIRKÓZÁS

Hat forduló óta még mindig nyeretlen a 
komáromi KFC csapata. A biztató rajt után 
egyelőre a lilafehér csapat nem tud kilá-
balni a vereségek és döntetlenek útvesztő-
jéből. Pénteken a listavezető Máriatölgyes 
otthonában 4:1es vereséget szenvedtek 
Jozef Olejník védencei, csupán néhány 
nappal azután, hogy hazai pályán a Fortu-
na Ligában szereplő Nyitra is kiütötte őket 
a Slovnaft Cup idei versengéséből. Már a 

nyitrai találkozón (becsülettel) hatalmas 
fizikai megterhelésben játszott a csapat. 
Néhány percben a máriatölgyesi találko-
zón érezni lehetett a kimerültséget, a két 
„nagytalálkozó” közötti pár nap szünet 
nem volt elegendő a feltöltődésre. Ennek 
ellenére az akarat többnyire látható volt a 
komáromi játékosokon, néhány védőhiba, 
és az ellenfél magasabb fokozatú játéka 
viszont megpecsételte sorsukat. Čurík 

ötödik percben lőtt gólja után a komáro-
miak folyamatosan támadták a hazaiak 
kapuját, de eredménytelenül. A második 
játékrész 3. percében ismét a komáromi 
kapuban kötött ki a labda, majd három 
perccel később ismét védelmi hiba miatt 
tudták növelni előnyüket a máriatölgye-
siek. A 62. percben Pinte szépített ugyan, 
de a 74. percben a hazai csapat megadta a 
kegyelemdöfést.  -koan-

ros (30. és 80. perc) * Szőgyén 
– Újgyalla 0:1 (0:0) A két 
újonc összecsapása során az 
első játékrészben két hatalmas 
gólhelyzetet hagyott ki a hazai 

csapat, a második félidő-
ben viszont a vendégek 

részéről a 69. percben 
Šmida volt eredményes 
* Ipolyság – Nagy-
keszi 1:0 (1:0) Nincs 

miért szégyenkeznie a 
keszi csapatnak, rendkívül 

kiegyensúlyozottan játszott és 
a hazai csapat egy büntetőből 
szerzett góllal volt jobb * Be-
rekalja – Perbete 1:0 (0:0) 
Egy kis szerencsével akár 
győzelemmel is hazatérhettek 
volna a perbeteiek, akik mind-
végig lelkesen küzdöttek * A 
bajnoki táblázatban 7. Ekel 
(14 p), 8. Nagykeszi (14 p), 
10. Újgyalla (11 p), 11. Perbe-
te (10 p).

VI. liga – 9. forduló
Izsa – Madar 6:1 (3:1) Gól-
lövők: Procházka 2, Kling, 
Smolka, Czékus, Pásztor, ilet-
ve Borka * Bátorkeszi – Ke-
szegfalva 2:2 (0:2) Góllövők: 
Száraz 2, illetve Budai 2 * Csi-
csó – Búcs 1:2 (0:1) Góllövők: 

Nagy, illetve Bódiš és Danczi * 
Szilos – Csallóközaranyos 2:0 
(0:0) Góllövő: Kosztolányi 2 * 
Lakszakállas – Nemesócsa 
3:0 (1:0) Góllövők: Csápai, 
Császár Zs. és Varga * Örsúj-
falu – Bogya/Gellér 3:1 (1:0) 
Góllövők: Mészáros 2, Lévai, 
illetve Kacz * Dunamocs – 
Hetény 2:6 (1:2) Góllövők: 
Varró, Paluška, illetve Mari-
kovec 2, Kovács 2, Csintalan 
2 * Dunaradvány/Marcelhá-
za B – Szentpéter 5:1 (3:0) 
Góllövők: Hegedűs 2, Pivoda, 
Balogh, Szemenyei, illetve Né-
meth * Bajcs – Ifjúságfalva 
4:0 (1:0) Góllövők: Kolompár 
2, Szabó, Zácsik *A bajnoki 
táblázatban 1. Lakszakállas 
(24 p), 2. Csallóközaranyos 
(21 p), 3. Szilos (21 p), 4. Du-
naradvány/Marcelháza B (21 
p), 5. Izsa (19 p), 6. Szentpé-
ter (18 p), 7. Hetény (18 p), 
8. Búcs (16 p), 9. Bátorkeszi 
(11 p), 10. Keszegfalva (10 
p), 11. Nemesócsa (10 p), 12. 
Dunamocs (9 p), 13. Bajcs (9 
p), 14. Ifjúságdfalva (7 p), 15. 
Örsújfalu (7 p), 16. Csicsó (6 
p), 17. Madar (4 p), 18. Bo-
gya/Gellér (4 p).

Az első félidő 40. percében 
megunták a komáromi lányok 
a gólnélküliséget és magasabb 
fordulatra kapcsoltak. Mindez 
azonban csak olaj volt a tűzre, 
ugyanis a játékvezető a hazai 
„ultrák” támogatását alapul 
véve, folyamatosan akadá-
lyozta a komáromi lányok 
támadásait. Ennek eredmé-
nye lett egy eléggé vitatható 
büntető is, amelyet sikeresen 
gólra válthatott a ligetfalusi 
csapat. A későbbiek folyamán 
a mérkőzés legerősebb játéko-

sának a játékvezető bizonyul.
Jövő héten a csajok szabadna-
posak, utána Dénesdre (Du-
najská Lužnára) utaznak.
Hazai pályán legközelebb ok-
tóber 20án szurkolhatunk ne-
kik Kopcsány ellen.

VK Spartak UJS Komárom – U20-as szlovák válogatott
3:0 (25:16, 25:20, 25:16)

Lapzárta után, múlt héten kedden tartották meg a férfi röplabda-extraliga 1. fordulójának 
előrehozott mérkőzését. Tekintettel arra, hogy az ellenfélnek nem volt még gyakorlata a legfel-
sőbb játékkategóriában bemutatkozni, várható volt, hogy a rutinosabb komáromiak számára 
az újonc csapat nem lesz veszélyes.
A nyári szünetben kissé átrendeződött a komá-
romi csapat, amelyben jelenleg volt és jelenlegi 
válogatott játékosok is szép számban vannak a 
keretben: František Ogurčák, Peter Kašper, a vá-
logatott rekorder Juraj Zaťko, Matej Kubš, Mar-
tin Turis. A fiatalabb feltörő generáció is jelen 
van, a röplabdarajongók ismerik Petráš, Tarabus, 
Jalovecký, Százvai nevét a korábbi élvonalbeli 
mérkőzésekről. A tavalyi szezon után továbbra is 
Komáromban folytatja Forró Balázs, Martin Sle-
zák és Juraj Rak is. Robin Pělucha vezetőedző is 
sokadik szezonját kezdi meg Komáromban. 
A mérkőzés három játszmájában mindkét csapat 
igyekezett a teljesítőképessége szintjén játsza-
ni, bár a minőségbeli különbség végig érezhető 

volt. A meccsnek az volt a pikantériája, hogy 
a fiatalok válogatottjában a tavalyi komáromi 
extraligás csapatból két hazai nevelésű játékos 
is játszott. Sánta János és Pati Nagy Simon já-
tékukkal bizonyították, hogy helyük van a vá-
logatottban. Egy néző meg is jegyezte: most 
Komárom játszik Komárom ellen. Az ifjúsági 
válogatott gerincét a trencséni fiatalok alkották. 
A mérkőzés hangulatából arra is lehet következ-
tetni, hogy a Dunaparti városban a 2019/20as 
idényben vérbő röplabdacsaták várhatók – or-
szágos élvonalbeli sportról van szó –, amelyek 
nagyobb közönséget is megérdemelnének a har-
mincötezer lélekszámú városban.

Jóba Mihály

A 2019/2020-as tanév első sportsikere a Selye János Gimnáziumban
Szeptember folyamán már 
megkezdődtek az idei tanév 
első sportversenyei, melye-
ken a komáromi Selye János 
Gimnázium tanulói is meg-
mérették magukat. Szeptem-
ber 25-én szervezték a mezei 
futóverseny járási fordulóját, 
ahol Diósi Viktor vezetése 
alatt iskolánk lányai, Puha 
Réka és Nagy Fanni csapat-
ban az 1. helyet szerezték 
meg. Egyéniben Puha Réka 
az első helyen végzett, és 
Nagy Fanni a harmadik lett. 
A fiúk versenyében iskolánk 
csapata a 2. helyet érte el, a 
csapatot Szarka Gergő, Beke 
Bálint és Viczencz Péter al-
kották. 

Egyéniben Szarka Gergő az első helyen végzett. Az első helyen 
végzett diákjaink és csapatunk továbbjutottak a kerületi for-
dulóba. Vajányi Orsolya

Szeptember 20-án és 21-én a Gúta város nagydíja címért meg-
hirdetett nemzetközi ifjúsági kötött- és szabadfogású birkózó 
versenyen négy ország (a hazai csapatok mellett magyarországi, 
ukrán, szerb) 13 klubjának 95 versenyzője lépett szőnyegre.
Előkészítő II. (Évf.: 2014, 
2015) 18 kg-os súlycsoport-
ban: 1. Zahorec Gergely, 2. 
Samu Botond, 3. Balázs * 22 
kg-ban 1. Vörös Leó – Naszvad 
* 27 kg-ban 1. Kovács László 
Zsombor – Bátorkeszi * Elő-
készítő I. (Évf.: 2010, 2011, 
2012) 22 kg-ban: 1. Vörösová 
Nina – Naszvad, 2. Balázs An-
dor – Gúta, 3. Lakatos Marián 
– Marcelháza, 4. Döme István 
– Gúta * 25 kg-ban: … 2. Gažo 
Ronald – Bátorkeszi, 3. Stojka 
Alex – Gúta, Lakatos Eduard 
– Marcelháza, … 5. Góth Zol-
tán – Marcelháza * 27 kg-ban 
… 5. Mituch Denis – Naszvad, 
6. Slatina Richard – Gúta * 30 
kg-ban … 2. Lipták Ádám – 
Bátorkeszi, 3. Lakatos Márió 
– Marcelháza * 33 kg-ban: … 
3. Osztatni Norbert – Naszvad, 
… 6. Balázs Ferenc – Gúta * 52 
kg-ban 1. Góth Tomáš – Gúta 
* Fiatalabb diákok (Évf.: 

2006, 2007, 2008) 29 kg-ban: 
… 5. Dinko Nikolasz – Gúta * 
31 kg-ban … 3. Galbavý Júli-
us – Marcelháza, 4. Döme At-
tila – Gúta * 35 kg-ban … 2. 
Dudák Zsolt – Naszvad * 40 
kg-ban … 6. Lakatos Kevin – 
Komárom * 44 kg-ban … 5. 
Turančík Arnold – Naszvad * 
48 kg-ban … 2. Horník Zol-
tán – Bátorkeszi * 57 kg-ban 
… 2. Ďuráč Attila – Gúta, … 
5. Verner Roman – Gúta * 62 
kg-ban … 2. Jelenčič Richard * 
47 kg-ban 1. Dinko Branislav * 
66 kg-ban 2. Lakatos Imrich – 
Komárom, … 4. Ďuráč Dávid – 
Gúta * Idősebb diákok (Évf.: 
2004, 2005, 2006) 73 kg-ban: 
1. Stojka Tibor – Gúta, 2. Faze-
kas Mátyás – Bátorkeszi.

Csapat versenyben
1. Gúta (70 p), 4. Naszvad 
(34 p), 6. Bátorkeszi (27 p), 7. 
Marcelháza (23 p), 13. Komá-
rom (8 p).

Scholtzová Carla az országos bajnok

A Nyugatszlovákiai Karateszövetség kiértékelte a 2018/2019-es verse-
nyévet, ahol a gútai ificsapat ezüstérmes lett. A gútai lányok jól szerepeltek 
a szlovák kupa Kassán megtartott első összecsapásán is. Itt Varga Tünde 
Emese 2. helyezést ért el, Nina Erdélyiová a 3. helyen végzett.

Szombaton hét ország több mint 200 versenyzője között lép-
tek szőnyegre a gútai birkózóreménységek a Győrben meg-
rendezett Birkózás határok nélkül versenyen.
A négy gútai versenyző négy 
éremmel tért haza. A gyermek-
kategóriában 27 kgos súly-
csoportban Stojka Alexander 
bronzérmes, a gyermek 57 kg

ban Góth Tamás aranyérmes, 
az ifj. diákok 45 kgban Laka-
tos Patrik bronzérmes, az id. 
diákok 75 kgban Stojka Tibor 
ezüstérmes lett.

A Galántán megrendezett országos bajnokságon kettős 
győzelmet aratott az M-Briežky istálló junior versenyzője, 
Scholtzová Carla, aki szlalomban és hordókerülésben is első 
lett. Szlalomban ugyanennek a csapatnak a versenyzője, Bit-
terová Tamara bronzérmes lett.
Hatalmas sikere ez az MBriež-
ky klubjának, hiszen a tíz érem 
közül kettőt megszereztek. Az 
ország legjobb western lovasai 
közé került a naszvadi Bobek La-
dislav (Bobek farm) is, aki a szla-
lom nyílt futamán rajtolt és csak a 
másodpercek tört részével maradt 
el az első helyezettől, így „csak” 
országos ezüstéremmel dicseked-
het. A fiatal Carla, aki jelenleg a 
komáromi Rozmaring Utcai AI 
tanulója, mindenképpen a hazai 
westernsport nagy reménysége. 
Meg kell említeni Zilizi Jázmin 
eredményét is, aki a második diví-
zió elsőhelyén végzett.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Ďumbier Peter (44 éves), Forró Béla (77 
éves), Mackovič Ferdinand (90 éves), Döme Mária 
(58 éves), a gútai Marosi Julianna (77 éves), Gazda 
János (74 éves), Marosi Terézia (84 éves) és Károlyi 
János (90 éves), a hetényi Žilinský Tomáš (81 éves), a 
keszegfalvai Príbojská Mária (87 éves), az ekeli Janča 
Andrej (80 éves) és Nagy Mária (85 éves), a kolozs-
némai Horesnyi Antal (92 éves), a nemesócsai Veszp-
rémi Elemér (54 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az örsújfalusi 
Domján Zsolt és Kovácsová Nóra, a szent-
péteri Pivoda Péter István, az udvardi Szabó 
Maximilián, a gútai Németh Viktória, Ősziová 
Julianna, Marosi Emily és Veszprémi Noel, a negye-
di Vicsápi Marián, a megyercsi Bereczová Tamia, 
a štúrovái Virágh Vivien, a bényi Csicsó Zoltán, a 
kéméndi Herda Jess, a csallóközaranyosi Kuczman 
Rozina, a nagykeszi Podháczky Zsófia, a kőhídgyar-
mati Kottra Denisz Tamás, a tardoskeddi Kelle Si-
mon, a komjáti Mihalík Eduard, a marcelházai Vö-
rös Damián, a komáromi Bagin Attila, Farkas Máté, 
Juhász Dániel Konor és Szméja Ábel Dezső.

A Dunatáj receptkönyvéből

Pincepörkölt
Hozzávalók (10 adag):

1 kg sertéscsülök
1.5 kg sertéslapocka
3 kg burgonya
4 közepes fej vöröshagyma 
(apróra vágva)
1 fej fokhagyma
 (kis fej, apróra vágva)
4 db paradicsom
 (négy felé vágva)
4 közepes db paprika
(hosszában félbevágva)
8 ek napraforgó olaj
só ízlés szerint
ételízesítő ízlés szerint
fűszerpaprika ízlés szerint

bors ízlés szerint
őrölt kömény ízlés szerint
kakukkfű ízlés szerint
babérlevél ízlés szerint
2 dl vörösbor

Hozzávalók:
A piskótához:
6 tojás
6 evőkanál kristálycukor
6 evőkanál finomliszt
1/2 csomag sütőpor
A krémhez:
65 dkg félzsíros tehéntúró
15 dkg fehér és piros 
nagyszemű szőlő
20 dkg porcukor
10 dkg pirított mandula-
forgács
4 dl tejszín
1 citrom reszelt héja
4 csomag vaníliás cukor

A díszítéshez:
20 dkg fehér és piros nagy-
szemű szőlő

Szőlős torta

Elkészítése:
 A tojásból a cukorral és a sütőporos liszttel piskótatortát sütünk. 
Amikor kihűlt, 3 részre vágjuk.
Körülbelül 15 dkg szőlőt kimagozunk és kisebb darabokra vág-
juk. A krémhez a túrót kikavarjuk a porcukorral, a citrom reszelt 
héjával, 1 csomag vaníliás cukorral, valamint hozzáadjuk az 
apróbb darabokra vágott szőlőt. Ezután a tejszín felét felverjük 
keményre, s óvatosan összekeverjük a túrókrémmel.
Az egyik lapra rákenjük a túrókrém felét, kb. 25 percre hűtő-
szekrénybe tesszük, majd a krémre ráhelyezzük a második tor-
talapot is, és rákenjük a túrókrém másik felét is. Ismét hűtőszek-
rénybe tesszük kb. 25 percre. Ezután kivesszük a hűtőből, és a 
tetejére tesszük az utolsó tortalapot. Felverjük a tejszín másik 
felét 3 csomag vaníliás cukorral, rákenjük a torta tetejére és ol-
dalára. A torta oldalára rálapogatjuk a pirított mandulaforgácsot, 
a tetejére is szórhatunk egy keveset, végül egész szőlőszemek-
kel díszítjük.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a komáromi Koštialik Daniel mér-
nök és Bc. Fábiánová Eva, a komáromi Rigó Jú-
lius és a csallóközaranyosi Veszprémiová Etela, a 
komáromi Horák Tomáš és Kováčová Angelika.
Gútán: a gútai Ollé László és Fördős Teréz, a gú-
tai Szomolai Marián és a dunaszerdahelyi Szeke-
res Angéla, a csallóközaranyosi Varga István és a 
gútai Masná Nikoleta.

október 5-én Aurél
október 6-án Renáta, Natália
október 7-én Amália
október 8-án Koppány
október 9-én Dénes
október 10-én Gedeon
október 11-én Brigitta

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

Elkészítése:
A hagymát az olajon megfuttatjuk. A tűzről lehúzzuk, pirospap-
rikával meghintjük, és sóval ízesítjük. A tűzre visszatesszük, és a 
kockákra vágott húst beledobjuk.
Gyakran kevergetve addig pirítjuk, amíg a hús ki nem fehéredik, 
majd felöntjük egy kis vízzel. 
A paprikát, paradicsomot, fokhagymát és a fűszereket ízlés sze-
rint beletesszük, majd lassú tűznél, néha egy kevés vizet aláönt-
ve, puhára főzzük. Figyeljünk, hogy sok lé ne legyen alatta. 
Amikor már majdnem kész, a meghámozott, kisebb-nagyobb 
cikkekre vágott burgonyát is beleszórjuk, együtt megpuhítjuk, 
hogy a kisebb darabok jól szétfőjenek, (ettől lesz jó sűrű a szaft-
ja). Ha kell, még utána ízesítünk egy kicsit. Ha kész, levesszük a 
tűzről és beleöntjük a vörösbort, jól elkeverjük, majd 5 perc után 
tálalhatjuk. 
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Voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
de élete egy pillanat alatt véget ért…

Szívünkben mély fájdalommal 
emlékezünk október 3-án,

halálának első évfordulóján

Ferenczy Gyulára
(Művész).

Soha nem felejtő
özvegy édesanyja, nővére családjával,

öccse, fia Attila
és kis unokája Atika

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Eladó Búcson
(villanymotoros) gabonadaráló

 Tel.: 0918 782 689

Tel.: 0905 928 195

A leggazdagabb 
könyv- és kotta-
kínálatot nálunk 
találja!

Németórákat
tartok.

Telefon:
0915 608 271

Komáromi
taxi-szolgálat

felvételre keres:
 • Diszpécsert
 • Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386

Lakás és berendezésbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195


