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Lapunk
tartalmából:

● Gútán és Csicsón is köszöntötték a szépkorúakat
● Megszépült a szlovák
gimi
2. oldal
● Új pavilont kapott
a Túzok-farm
● Ittasan a kormány mögött
3. oldal

Kočner telefonbeszélgetése leleplezheti
a MOST-HÍD korruptságát

Ady Endre: Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,

Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!…

Hamarosan Lehár Ferenc nevét viseli
a komáromi művelődési központ

Október 24-én, a Magyar Operett Napján, Lehár Ferenc halálának évfordulóján, a Tiszti
Pavilon felújított konferenciatermében Lakatos Róbert brácsaművész, a komáromi Városi
Művelődési Központ (VMK) igazgatója, munkatársaival közösen sajtótájékoztatót tartott a
kultúrközpont új terveiről. Azt szeretnék elérni, hogy a felújított Tiszti Pavilon is a komáromiaké legyen és a jövőben újra, ebben a polgári miliőben, a városra egykor jellemző polgári
hagyományok ápolásának jegyében tartanák a bálokat, nagyobb ünnepi rendezvényeket.
Bevezető beszédében Keszegh vatalos formaságok végleges után évente csupán egy díjazott
Béla polgármester hangsú- lezárulása után, április 30-án, a lesz. Az ünnepi díjkiosztó gálályozta, hogy szeretné, ha Jókai zeneszerző születésnapján, egy ra pedig ez év november 16-tól
és Lehár nevével fémjelzett nagyszabású gálaműsor kere- kezdve mindvégig a komáromi
Komárom városa a felvidéki tein belül szeretnék megünne- művelődési központban kerül
magyarság kulturális főváro- pelni. Az új névhez új logó és sor.
sává nőné ki magát. A polgár- egy modern weboldal is társul Mivel jövő évre esik Lehár
mester után Lakatos Róbert a majd, ami lehetővé teszi az on- Ferenc születésének 150. évVMK július 1-én funkcióba line jegyvásárlást, és naprakész fordulója, Komárom városa a
lépett igazgatója ünnepélyesen információhoz juttatja majd a 2020-as évet Lehár-évvé nyilvánította, amire a Vmk különbejelentette, hogy január 1-től közönséget.
már új, Komáromhoz méltó Nyolc évvel a megalapítása böző programokkal készül.
Lehár Ferenc Városi Művelő- után változáson megy át a ki- Számos nívós rendezvény meldési Központ néven működik magasló zenei eredményeket lett szeretnének a Lehár Ferenc
az intézmény. A névadást a hi- értékelő Harmónia-díj is, és ez- Polgári Társulással együttműködve bekapcsolódni a Komáromi Nyár programsorozatba,
valamint elindítani a belvároson
át húzódó zenés Lehár Korzót.
Tervezik, hogy csatlakoznak a
Nemzeti Összetartozás Évéhez,
November 3-án, 14 órakor Bátorkeszi önkormányzata és a melynek célja a magyarság orPro Futuro Villa Kezw PT és a komáromi zsidó hitközség a szághatárok feletti összetartoholokauszt bátorkeszi zsidó áldozatai tiszteletére emléktáb- zásának erősítése. A meghívott
lát leplez le a Fő téren található egykori zsinagóga falán. A neves előadóművészek egyike
Bogányi Gergely Kossuth-díjas
és Liszt Ferenc-díjas magyar
zongoraművész lesz.

Megőrzik az ártatlan
áldozatok emlékét

megemlékezésen közreműködik: Darvas István budapesti
főrabbi és Kulin Eduard a Komáromi Művészeti Alapiskola
tanára.

Ne adjunk lehetőséget
a temetői tolvajoknak!

Ezen a hétvégen fokozott
számban keresik fel a temetőket, elhunytaik sírjait. Sajnos,
a kegyelet egyben lehetőséget
ad azoknak, akik a legapróbb
figyelmetlenséget is szeretnék
saját vagyongyarapításra felhasználni. A rendőrség járási
parancsnoksága éppen ezért
ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét az esetleges
veszélyhelyzetekre, amelyeket a bűnözők, illetve bűnö-

zői csoportok alkalmi lopás,
vagy gépjárművek feltörésével
okozhatnak.
Mindezek elkerülése érdekében ajánljuk, hogy:
1. Gépjárműveinkből való kiszállás után ellenőrizzük, vajon
jól zártuk-e be a kocsinkat.
2. Ne hagyjunk a gépkocsi látterében értékeket, iratokat.
3. A temetőben, a síroknál se
hagyjunk felügyelet nélkül táskát, személyes holmit.
Ne adjunk lehetőséget a temetői tolvajoknak!
Mgr. Dušan Dragúň
alezredes,
járási igazgató

Velük leülni tárgyalni
valójában öngyilkosság

A múlt hét legfontosabb és legjelentősebb politikai botrányát mindenképpen annak a
hangfelvételnek a nyilvánosságra kerülése okozta, amelyen a jelenleg vizsgálati fogságban levő Marian Kočner és Vladimír Sklenka bíró egymás közti beszélgetését rögzítették. Ennek alapján az országos bírói fegyelmi tanács ideiglenesen felfüggesztette
őt munkája alól, amelyet eddig, mint a Pozsony I. számú Járásbíróság bírójaként
végzett. A nyilvánosságra hozott felvételen Kočner egyértelműen utal arra, hogy Bugár Bélával azért épített ki kapcsolatot, hogy majd Gál Gábor miniszteren keresztül
tudhasson kényes ügyeiben „intézkedni”.
Az igazságügyi miniszter köz- Kočner rendelte meg. Az új- Ki kell végre mondani, hogy
vetlen hivatalából egyre több, ságíró gyilkosai utáni nyomo- Bugár Béla már nemcsak saját
a Kočner ügy vizsgálata során zás számos egyéb bűncselek- pártja, de teljes közösségünk
enyhén szólva is „érintett” hi- ményt is feltárt. Például Peter számára is gond, mint ahogy
vatalnoknak kellett sürgősen Šufliarský és Maroš Žilinka a „himnuszügybe” beégett
távoznia. Most kiderült, maga ügyész, valamint Daniel Lipšic Bastrnák Tibor, és az ukrán
Gál lehet az, aki információk- ügyvéd
meggyilkolásának magiszterként elhíresült Jakab
kal látta el az oligarchát, aki előkészítését, tiltott fegyver- Elemér is. A Híddal való tárgyaelőre tudhatta, hogy ügyét ki kezést, Peter Molnár vállal- lások nem csupán a vegyes párt
tárgyalja majd.
kozó 2016-os meggyilkolását haláltusája lesz, de magával
Most maga a miniszter neve is és Basternák László, Ógyal- ránthatja az erőltetett összefofelmerül, igaz, csak GG rövidí- la egykori polgármesterének gást támogató MKP-t is. Ideje
téssel, s Kočner szavaival élve: meggyilkolását. A kiszivárgott lenne a vezetésnek megfontol– Szóljatok Béla embereinek… információk szerint ez utóbbi- nia, hogy kikkel ül le egy tárNagy valószínűség szerint a nak a szálai is a Híd felé ve- gyalóasztalhoz, különben máJan Kuciak meggyilkolását zetnek.
sok sara is rákenődhet.

Komáromi Ördöngősök a tv-ben

A nagy népszerűségnek örvendő Fölszállott a páva néptánc – és népzenei vetélkedő selejtezőjében nemcsak magyarországi, hanem határon túli nemzetiségi csoportok, szólisták is megmérettethetik magukat.
A gyerekek ezúttal is négy kategóriában – éne- Kozma János (hegedű), Méhes Mihály (kontkes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres ra), Horsa Borbála (cselló) és Méhes Gergely
szólisták és zenekarok; táncos szólisták és tán- (nagybőgő).
cospárok; néptáncegyüttesek – mérhetik össze a tudásukat. Az előző évekhez
hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt
pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák
legjobbjai és ki lesz 2019-ben a nézők
kedvence. A hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek és zenekarok közül az
elődöntő élő adásában folytathatja a
versenyt a komáromi az Ördöngős Népzenetanoda zenekara.
A komáromi csapat felkészítője Korpás
Éva (ének) és Horsa István (zenekar)
volt, tagjai Janovszki Csenge (ének),
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Hatalmas sikerrel zárult a kiállítás

Vendégeikkel
ünnepeltek a gútai
nyugdíjasok

Az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából a múlt héten
kedden tartottak Gútán városi ünnepséget a polgármester, az
önkormányzat és a városi művelődési központ szervezésében.
A rendezvény érdekessége volt, sok kaptak rá meghívót, hanem
hogy nemcsak a gútai nyugdíja- a város nyugdíjasklubjainak
éppen Gútán tartózkodó testvérszervezeteinek képviselői is.
Horváth Árpád polgármester
ünnepi köszöntőjében elsősorban arra hívta fel a figyelmet,
hogy mindazok, akik napjainkban a nyugdíjasok megérdemelt pihenését töltik, néhány
évvel, vagy évtizeddel korábban, aktív munkájukkal gyarapították a várost.
A nyugdíjasklubok ezen a napon tatai, kisbéri, nemesócsai
vendégeikkel együtt ünnepel-

Színpompás állatbemutató

hettek és mindvégig élvezettel szórakoztak a Pőthe István
– Benes Ildikó duó – ezúttal
Vörös Zoltánnal kiegészítve –
fergeteges nosztalgiaműsorán.

A résztvevőket a szövetkezeti
konyhán, illetve a vízimalomnál meg is vendégelték.
Mgr. Morovič Orsolya
felvételei

Már 23. éve rendezi meg kiállítását az Apróállatok Tenyésztőinek Szövetsége keretében annak aktívan tevékenykedő területi szervezete.
Maga a regionális szervezet
nyolc helyi alapszervezetet tömörít. Központi irodájuk a Ferencesek utcája 21. szám alatt
található és az épület udvara,
helyiségei már több mint két
évtizede otthont ad a hagyományos kiállításnak.
Idén 69 kisállattartó 230 galambot, 40 nyulat, 25 vízi
szárnyast, 50 baromfit és 60
exotikus madárfajtát mutatott
be. A látogatók összességben
400 apróállatot csodálhattak
meg.
Megnyugtató, hogy a galambok között szép számban lát- Az egyik legfiatalabb apróálhattak úgynevezett komáromi lattenyésztő, Deminger Nikobukókat, amelyek évtizedek la a színpompás papagályával
óta a különféle versenyeken és az érte járó serleggel
a Duna-parti város hírnevét teken délelőtt megnyitották a
öregbítik. Elsősorban a gyere- kiállítást, amelyet a komáromi
kek voltak azok, akik megcso- iskolások és óvodások ingyen
dálták a színpompás felvonu- megtekinthettek. Ez a szerlást és az érdeklődők számára vezet vezetésének ötlete volt,
a tenyésztők rögtönzött elő- amellyel inspirálni szerették
adásokat is tartottak. Már pén- volna a jövő apróállattenyésztőit. A kiállítás első napján a
látogatók mellett, öt szakértő
bírálóbiztos járta be a teret és
szakértői vélemény alapján
pontozta az állatokat.
Vasárnap, a zárónapon kiértékelték a kiállítás legügyesebb
tenyésztőit. A galambok kategóriájában Haľama Miroslav
végzett az első helyen prágai
rövidcsőrű galambjával, második lett a komáromi Markusek
Norbert komáromi bukógalambjával, harmadik pedig a
nyáradi Szakál Gábor német
kiállítási galambjával.

Szépkorúak köszöntése Csicsón

Miért nincs „menekülőút”?

Csütörtökön két közlekedési baleset történt a KomáromGúta útszakaszon. Mint ahogy azt várni is lehet, a legkisebb
koccanás esetén is órákig tartó útlezárással kell számolni a
Keszegfalutól Gútáig terjedő útszakaszon a szűk sávok miatt. Késő délutáni Megyercs–Ekel–Nemesócsa érintésével
lehetett csak Gútára, illetve Komáromba jutni. Koradélután
két személyautó ütközött frontálisan, s a mögöttük haladó
tehergépkocsi sofőrje – a nagyobb karambol megakadályozása érdekében csak az árokban tudott megállni. Az este
folyamán újabb karambol történt – kísértetiesen, csaknem
centikre ugyanattól a délutáni esettől – s emiatt ugyancsak
órákat kellett várni a helyszínelés befejezésére. A komáromi
Vág-híd lezárása miatt fokozott a kamionforgalom, s jogos a
kérdés, az illetékes útforgalmi szervek miért nem dolgoztak
már ki aszfaltozott „menekülőutat” a Vág túloldalán, illetve
a homoki nagykanyartól Királynérétre, illetve Gútára?

Október 25-én került megrendezésre Csicsón a hagyományos nyugdíjasnapi találkozó. A rendezvény Földes Csaba mérnök,
Csicsó község polgármesterének köszöntőjével vette kezdetét, melyben tájékoztatta
a nyugdíjas lakosokat az elmúlt évben történt változásokról és megvalósításra került
beruházásokról. Bevezetője után a csicsói
Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda kultúrműsorral örvendeztette meg a jelenlévőket.
A kultúrműsort követően az önkormányzat
bőséges ebéddel kedveskedett nyugdíjas lakosainak, valamint vásárlási utalvánnyal
ajándékozta meg őket, amit a helyi üzletekben használhatnak fel.
Németh Éva

Segíts, hogy segíthessünk!

Egészségvédő programjaival
vált ismertté a Méhes Csaba
által vezetett Nordic Walking
Gúta – Kolárovo szervezet,
amerly az elmúlt napokban jelentette be, hogy tevékenységét

a túrázásokon túl humanitárius
célokra is kiterjeszti. Először
egy komáromi kisfiú, Noel
számára szerveznek adománygyűjtést, aki rendellenességgel
született. Csak pépes ételek el-

Megszépült a Ľ. J. Šulek Gimnázium épülete
Október 23-án, ünnepélyes keretek között adták át a komáromi szlovák tannyelvű gimnázium felújított épületét. Az iskolai intézmény ugyanis jelentős támogatást nyert az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, az épületek energiahatékonyságát
javító intézkedéseket ösztönző programjában, így az elmúlt
időszakban széles körű felújítási folyamaton eshetett át.
A rekonstrukció jelentősen javítja az iskola hő- és műszaki
tulajdonságait, mert a fűtési és
világítási rendszerek beállításával megoldották az energiaforrások nem hatékony felhasználásának komoly hiányosságait.
A beruházás keretében megvalósult a külső ablaknyílá-

Az MKP
elnökségének
határozata

fogyasztására képes. Történetét lapunk jövő heti számában
ismertetjük. Adományaikat az
Állami Takarékpénztár
Banka: SLSP a.s.
Účet: SK25 0900 0000 0051
6432 6210
Számlanév: NOEL KEŠIAR
számlájára küldhetik, de kupakgyűjtéssel is támogathatják
a kisfiú rehabilitációs kezeléseit, amelyet a betegbiztosító
nem térít.

A Magyar Közösség
Pártja Országos Elnöksége a 2019. október 22-én megtartott
ülésén megvitatta a
Híddal és az MKDSZszel létrehozandó választási párt javasolt
irányelveit, amelyeket
a megváltozott politikai helyzetre való tekintettel NEM FOGADOTT EL!
Az MKP számára továbbra is az egységes
magyar
képviselet
megteremtése a prioritás, ezért erről – a
járási struktúrák és
a tagság véleményét
szem előtt tartva –
ÖTPÁRTI egyeztetést
kezdeményez.

Király Zsolt:

Fontos tanulságok

sok cseréje, a külső vakolat
és a téglaburkolatok javítása a
homlokzaton. Korszerűsítették
a központi fűtést és a belső világítást energiatakarékos LED
lámpákra váltoták. Akadály
mentesítették az épület bejáratát. Mivel az iskola épülete
a nemzeti kulturális műem-

lékként jegyzett objektumok
listáján szerepel, a projektdokumentációt szigorú feltételek
betartása mellett dolgozták ki.
Az eredeti homlokzat formáját
meg kellett őrizni, így az új ablaknyílásokat az eredetiek másolataként készítették el.
Az ünnepi eseményen részt
vett Nyitra megye vezetősége,
élén Milan Belica megyeel-

nökkel, Komárom városvezetése, a képviselőtestület tagjai, és más meghívott vendég.
Ezen ünnepélyes alkalomból,
Ondrej Gajdáč a Ľ. J. Šulek
Gimnázium igazgatója köszöntő beszédében szívélyesen
üdvözölte a jelenlévőket, majd
az átadást szimbolizáló szalag
átvágasa következett Milan
Belicával.

Bugár, Ravasz, Érsek, Solymos az egyik, Menyhárt, Őry,
Farkas, Bárdos a másik oldalon. A háttérben pedig Czucz
és Világi. Ha ezen a nyolc emberen és két oligarchán múlott volna, lenyomják a magyarság torkán az újabb árulást.
A Régiók Pártja–Híd–MK választási listát. Csakhogy nem
minden a pénz, nem minden a hatalom. A gerinc, a tartás,
az elvekhez való ragaszkodás és a magyar elszántság még
mindig létezik, és megálljt parancsolt a korrupt, tehetetlen politikusok hatalomátmentési kísérletének. Legalábbis
egyelőre. A felvidéki magyar politikai kabaré újabb állomása ugyanis még messze nem az utolsó. Túl sok idő van még
hátra a választási listák leadásáig, hogy hátradőlhessünk.
De Bugár Béla és az MKP nem fog egy választási listán
szerepelni. Ez már biztos. És emlékezzünk meg azokról is,
akik ezt elérték. Elsősorban a sajtó még szabad részére, a
felvidéki magyar választópolgárok ezreire és ezreire, illetve a Bugárral szemben elutasító régi nagy öregek és feltörekvő, fiatal generáció egyvelegére. Ők azok, akik kellő
összefogással akár az öt százalékos parlamenti küszöböt is
elérhetik. De addig még nagyon hosszú és rögös út vezet,
tele buktatókkal. A Bugár által kifundált legnagyobbat mindenesetre már sikerült kivédeni.
(Körkép.sk)

Ezúttal sem volt botránymentes a gútai önkormányzati ülés

Perpatvar a hulladékok körül

Látszólag egyszerű, de valójában komoly és megfontolásra méltó egy-egy városnak a kommunális szemétjéről való
gondoskodás. Ezen a téren Komáromhoz képest Gúta mérföldekkel előbbre halad, folyamatos a városban a szelektív
hulladékgyűjtés, ám alig fél évtized múlva betelik a negyedi
szeméttelep, kimerülnek kapacitásai. Hogyan tovább?
Ennek a veszélyhelyzetnek a város résztulajdonosa a telepa megvitatása jentette a múlt nek, ezért a telepen kedvezméhétfőn megtartott városi kép- nyezett áron (38 euró/m3) lehet
viselőtestületi ülés fő témáját. ott lerakodni, viszont, ha kilép
Mindez mellett Forgács Atti- a társulásból a város, annak érla képviselő kezdeményezte téke 53 euróra emelkedik, s a
a negyedi szemétteleppel kö- különbözetet majd a gútaiaknak
tött szerződés felülvizsgálatát. kell megfizetniük. Így is emelni
Mindez komoly vitát váltott ki kell majd a „kukapénzt”, ami
a képviselők körében, ugyanis még a környékbeli települése-

kénél alacsonyabb lesz. Mint az
kiderült, a szelektív hulladékgyűjtésnél fennakadást jelent,
hogy a háztartási zöldhulladék

számára adott kukákba a kerti hulladékot is berakják, így a
kuka kapacitása nem elegendő.
Mgr. Morovič Orsolya felvétele

Új létesítménnyel gazdagodott a régió legnagyobb természetvédelmi intézménye

Stilizáltan korhű, ám felettébb modern
és természetes anyagokból készült

Hétfőn ünnepélyes keretek között adta
át a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség a Gúta és Bogyarét határában
levő Túzokos Környezetnevelési Központban azt az új nádfedeles paviA Szlovák Környezetvédelmi
Ügynökség igazgatója, Richard Müller üdvözölte a vendégeket, beszédében a projekt
keretében megvalósult központ
fejlesztési tevékenységeire és a
régió összes kulcsfontosságú
résztvevők együttműködésének fontosságára összpontosított. A természetvédelemmel
összefüggésben a Natúrpark
ötletével is foglalkozott, mivel
a projekt nagy része a NATURA 2000 védett területéhez
tartozik. A pályázat eredményeként a Túzokos Környezetnevelési Központban egy új
teret teremt az élmény oktatás
számára, amely szerves részévé válik a határokon átnyúló
Natúrpark új koncepciójának,
a környezetvédelmi oktatásra
és az oktatásra összpontosítva.
Norbert Kurilla, a Szlovák
Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma (MŽP SR)

lont, amely a „Dunamente természet
ízei” című pályázat keretében épült.
A rendezvény része volt egy improvizált sajtótájékoztató, amelynek során
a környezetvédelmi minisztérium és a

államtitkára, bemutatta a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által
irányított éghajlati programot,
amely a Klímaváltozás eny-

hítése és az ahhoz való alkalmazkodás nevet viseli. Katka
Vajliková, a Túzokos Környezetnevelési központ vezetője,
részletesen bemutatta a „Dunamente természet ízei” projekt
tevékenységeit és eredményeit.
A projektben szlovákiai és ma-

Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség
képviselői tájékoztatták a résztvevőket
a Túzokos fejlesztési terveiről és a „Dunamente természet ízei” projekt megvalósult tevékenységeiről.

gyar környezetvédelmi és állami intézmények, 20 szlovákiai
és 30 magyar önkormányzat,
egyesületek, vállalkozók és
helyi lakosok vesznek részt.
A programot
2018. január
1-jétől ez év
végéig
kell
végrehajtani
az
Interreg
V-A Szlovák
Köztársaság –
Magyarország
együttműködési program
keretében. Ezt
az
Európai
Regionális Fejlesztési Alapból,
a Szlovák Köztársaság és Magyarország költségvetéséből,
valamint a projekt partnerei
forrásaiból finanszírozzák.
A projekt keretében számos tevékenységet valósítottak meg
a határ mindkét oldalán. Ennek

Emlékkoszorút
kapott a WC

Komárom tántoríthatatlan városvédőinek egy
kis csoportja az elmúlt napokban megkoszorúzta a Szent Rozália téren levő rendkívül modern,
a környezetbe szervesen beilleszkedő, lassan
történelmi értékű, ám használhatatlan illemhelyet. Lassan már csak a szépkorúak emlékeznek
arra, amikor a Vásárcsarnok előtti teret jó pár
ezer euróért parkosították. Igaz, csak többszöri
próbálkozás után sikerült térkővel beborítani
a „szakembereknek”, mert folyamatosan elromlott a vízmértékük. Végül minden munkás
elvonult a terepről, megtörtént az ünnepélyes
átadás is, csak éppen napok alatt rákerült a
nyilvános toalettre a lakat. Még jótállás alatt
meg lehetett volna javíttatni, csak éppen nem
volt rá igyekezet. Azóta is ott áll szomorúan,
bele senki sem „pottyant”. Helyette legalább
virágot vittek…

Három ittas sofőr
áll majd a bíróság elé

Az udvardi rendőrkapitányságra érkezett
bejelentés, miszerint egy kacskaringózó autót láttak a Kolta és Dedinka közti szakaszon. Mire a rendőrök a helyszínre értek, az
autós már Koltán volt – benne egy árokban.

A sofőr szervezetében 1,94 ezrelék alkoholt
állapítottak meg. Emellett kiderült, hogy a
61 éves férfinek jogosítványa sincs.
Ógyallán ugyancsak a rendőrök figyeltek
fel egy autóra, amelynek nem égtek a fényszórói. Az igazoltatás során
felmerült a gyanú, hogy a
volán mögött ülő 37 éves nő
ittas állapotban van, ezért alkoholtesztet végeztettek vele.
Az eredmény pozitív lett: a nő
szervezetében 3,52 ezrelék alkoholt állapítottak meg.
Nem volt különb az ímelyi 58
éves férfi sem, akit igazoltattak a rendőrök, és nála 3,15
ezreléket mutatott az alkoholszonda. Mindhárom sofőrt alkohol befolyása alatt történő
veszélyeztetéssel gyanúsították meg.

keretében a szlovák területen az
Alsó-csallóközi Falvak Társulása 3500 eredeti gyümölcsfát
és cserjét ültettek el; 35 rovarhotelt, 9 gémeskútat, 35 madárodút, 4 madármegfigyelőt, 33
vadkamerát, 20 esőkertet és 222
padot, kukát, táblát helyeznek
ki. Gönyűben egy tanösvényt
építettek a Duna sétányon, rovarszállodákat, infópontokat
helyeztek el, és a Gönyű Halászszövetség rekonstruálta az
idegenforgalmi-horgász központ épületét.
Kolozsnémán került megrendezésre a Dunamente természet
ízei Fesztiválja, és Csallóközaranyoson helyreállították a
Néprajzi Múzeum 247 éves
épületét. A projektnek köszönhetően a Túzokos Környezetnevelési Központ felépítette a
fent említett kalandközpontot,
amely nemcsak egy wifi csatlakozással ellátott pavilont foglal
magában – ez kültéri oktatásra
és közösségi tevékenységeknek
megrendezésére szolgál majd –,
hanem egy mezítlábas ösvényt,
kötélpályát, esőkertet, madár
megfigyelőt és egy állatsimogatót is tartalmaz. A projekt
keretében a központ a tó bioremediációját is elvégzi (nem
mechanikus tisztítás), javítja az
ivóvíz forrását, kiültet őshonos
gyümölcsfákat és kidolgoztat
egy Alsó-csallóközi esőkertjeiről egy tanulmányt.
A projekt célja megőrizni a Dunamente mindkét oldalán a természeti és kulturális örökséget,
illetve kihasználni azt a vidékfejlesztés érdekében. A projekt
a Natúrparkok filozófiáján alapszik, melyek célja a természeti
és kulturális örökség védelme,
környezetvédelmi oktatás, vidékfejlesztés, idegenforgalom
és üdülés, de közvélemény formálása is.

GIMIGALÉRIA

Október 24-én nyitották meg a
Selye János Gimnáziumban a

Hullámzó
vizeken kereszt

című kiállítást. A versképek alkotói: König Róbert képzőművész és Nagy Gáspár költő.
A kiállítást megnyitotta Kustyán Ilona és Szabó Gábor, a
Selye János Gimnázium tanárai.
A kiállítás házigazdája Andruskó Imre, az iskola igazgatója
volt. A kiállítás 2019. november
13-ig – munkanapokon 9-től 17
óráig – látogatható.
A kép- és vers-ciklus mindegyik
darabja, látvány- illetve szövegvilága szerint kapcsolható
Tihanyhoz vagy Pannonhalmához.
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A választások előtt
mégsem lesz
költségvetési sorscsapás

Szlovákia kormánya elfogadta a 2020. évre szóló állami költségvetést. Érdekessége, hogy ez az új pénzügyminiszter, Ladislav Kamenický első költségvetése, amely már a választásokat követő, új kormány számára készült. A bevételi oldalon
38,8 milliárd, a kiadási oldalon 39,3 milliárd euró szerepel.
Az államháztartás hiányát a kormány 480 millió euróban határozta meg, ami a hazai össztermék 0,49 százaléka. Miközben
az idei hiány az össztermék 0,68 százaléka lehet, szemben a
kiegyenlített államháztartással, amit a törvényhozás tavaly elfogadott. A választási évben, az átültetett szociális csomag következtében tehát mégsem fenyeget költségvetési sorscsapás?
Azért érdekes kérdés, mert jövőre a gazdasági elemzők a kormányétól jóval magasabb hiánnyal számolnak. Nehogy nekik
legyen igazuk. A brüsszeli hivatalnokok viszont magasabb,
mint fél százalékos deficitet nem fogadnának el, visszautalnák újratárgyalásra, utólagos korrekciókra a kiadási oldalon.
Egyes szaktárcák így még rosszabbul járnának.
Ami erőteljes bizonytalansági tényezőként értékelhető, az a
gazdaság jövő évi lassulásának, esetleg recessziónak a várható következménye. E tekintetben a fő kérdés: vajon a kormány valós, felvállalható sarokszámokkal állította össze az
államháztartás sarokszámait? Jövőre 4 százalékos gazdasági
növekedéssel számol, ami alaposan felértékelt adat. Gondolva
elsősorban a hazai gazdaság hanyatlására, ami elsősorban a
német gazdaság gyengélkedésének következménye. A 2021re és 2022-re szóló, közigazgatási költségvetésben a kormány
hiány nélküli, kiegyenlített államháztartással számol, valamint az államadósság csökkenésével, konkrétan 2020-ban az
össztermékhez mérve 3,1 százalékkal, elérve ezzel a hazai
össztermék 44,8 százalékát. Látva a gazdaság hanyatlásának ütemét, merész a kormány középtávú szándéka, erőteljes
kincstári optimizmusra vall. Hiszen az elfogadott szociális
csomag évente 300 milliós többletkiadást okoz, az államháztartás bevételei idén 66 millióval csökkennek, jövőre pedig
700 millióval, a pontosított, szeptemberi előrejelzés alapján.
Ebbe már beszámították a társasági adóbevétel csökkenését, a
15 százalékos adókulcs miatt, a 100 ezres éves forgalmat nem
meghaladó vállalkozóknál.
A minimálbér jövőre 580 euró lesz, aminek számos ágazatban és a közigazgatásban is általános bérfelhajtó hatása lesz.
2021-től a mindenkori minimálbér automatikusan lesz meghatározva, az átlagbér 60 százaléka lesz minden rá következő
évben.
Az egyes ágazatok közül jövőre az egészségügy gazdálkodhat
a legmagasabb költségvetéssel, pontosan 5,6 milliárd euróval,
miközben kerete az ideihez mérten megnövekszik 400 millióval. Az egészségügyi kiadások ezzel a hazai össztermékhez viszonyítva túlszárnyalják az 5,7 százalékot. A növekedési ütem
szempontjából a költségvetési folyamat nyertese a szociális
tárca, amely 547 millióval többre számíthat, mint idén. Költségvetése 2,85 milliárd euró lesz. A növekmény elsősorban a
2020-tól jelentősen megnövekedett családi pótlék fedezésére
szolgál. A gyermek megszületése előtt dolgozó szülők számára a családi pótlék megnövekszik 220 euróról 370 euróra,
míg a munkanélküli szülők esetében 50 euróról 270 euróra. A
belügyi tárca költségvetése, amely jövőre megnövekszik 455
millióval, eléri a 2,9 milliárdot. A védelmi tárca költségvetése
54 millióval lecsökken, eléri majd az 1,61 milliárdot. Szlovákia ezzel NATO kötelezettségeitől eltávolodik, hiszen jövőre a
hazai össztermék 1,6 százalékát teszi majd ki a védelem költségvetése, szemben a NATO által elvárt 2 százalékkal.
Ami szülőföldünk legjellemzőbb ágazatát, az agráriumot illeti
le kell szögezni, hogy költségvetése jövőre jelentősen le fog
csökkenni. 943 euróval gazdálkodhat, szemben az idei 1,19
milliárddal. A több, mint 250 milliós csökkenés hihetetlenül
rossz üzenet a gazdáknak és régióinknak. Nem érdemelték
meg, nem érdemeltük meg. Az agrárium enélkül is temérdek
problémával, a gondok garmadával küzd. Jövőre az ágazat hanyatlása felerősödhet, számos gazdaság kerül majd veszélybe.
A kormány szemléletét messzemenően elutasítjuk!
Ezzel szemben az oktatásügy költségvetési fejezete az idei
kerettel szemben 16,2 százalékkal megnő, eléri majd az 1,58
milliárd eurót. Benne foglaltatik a pedagógusbérek és az oktatásügyben dolgozók bérének kétszeri valorizációja. 2020
januárjától és szeptemberétől. Reméljük, hogy ennek eredménye a pedagóguspálya vonzóbbá tétele lesz a fiatalok számára és enyhül vagy megszűnik a tanári pálya elhagyása. E
tekintetben a pedagógusok kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt
években, hiszen a közigazgatás más területein – városi, községi, megyei hivatalok, járási hivatalok, a központi államigazgatás hivatalai – az elmúlt 5 évben korántsem volt ilyen mértékű
a bérek növekedésének üteme, mint az oktatásügyben.
Sajnos a környezetvédelmi tárca költségvetésének csökkenése
jelentős. 85 millióval kevesebbel kell beérnie, mint idén, ami
455 milliót eredményez. A közlekedési tárca 5 millióval többet kap, jövőre 1,16 milliárddal gazdálkodhat. Az igazságügyi
tárca 457 millióval gazdálkodhat jövőre, ez 17 millióval több,
mint idén. A gazdasági tárca költségvetése lecsökken 120 millióval, eléri ezzel a 309 millió eurót. A külügyminisztérium
kerete lecsökken 3 millióval, jövőre 133 millióból gazdálkodhat. A pénzügyi tárca kerete 41 százalékkal megnő, jövőre
eléri az 592 milliót. A kormányfő-helyettes fejlesztésekért felelős hivatalának kerete 25 millióval megnő, eléri majd a 35
millió eurót. Ennek növekedési rátája a legmagasabb, egészen
pontosan 250 százelékos.
A jövő évi költségvetést előbb a brüsszeli Európai Tanácsnak,
majd a pozsonyi törvényhozásnak kell jóváhagynia. Akkor lép
törvényerőre, akkor lesz jogerős.
Farkas Iván,
az MKP
gazdaságpolitikai alelnöke
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MŰSORAJÁNLAT
November 2-től 8-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

7.0 5
T V-2
a n i m á c ió,
12 .0 0 Pog g y á s z , 14.10
A z á l m o d ó (a m e r.), 16 . 2 0
C ol u m b o: Röv i d s z iv a r
(a m e r.), 18 .0 0 Té nye k ,
18 . 55 H a m i s a b a b a (m a g y a r),
21.0 0
H a l á lo s
i r a m b a n (a m e r.), 2 3. 2 5
B ö r t ö n r e g é ny
(a m e r.),
1. 2 5 A s z ö ké s (a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 13.45
X X I. szá zad , 14.20 Jóf iú k (mag ya r), 15.40 Még
zöldebb a szomszéd nője
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
19.0 0 Fók usz plusz , 20.0 0
X-Fa k tor, 23.0 0 A nyá k elszabadulva (a mer.), 0.45
Jég va rá zs (a mer.)

RTL II

11. 30 H a z u g c s ajok t á rs a s á g a (a me r.), 12 . 30
Sz őkéb e ne m üt a me n nykő (a me r.), 14. 30 A g ya nú
á r nyé k á b a n , 17. 30 Éj jeln a p p a l Bu d a p e s t , 21.0 0
Showd e r K lu b b e mut at ja ,
23.15 C om i ng out (m a g ya r)

M2

12.50 Kemy, a felfedező,
14.10 Póló, 16.40 Lilo és
Stitch, 18.15 Eg y év Hop pifalván, 20.15 Violet t a
(argentin), 21.05 Kar thago
2., 22.15 A vörös tek nős
(f rancia), 23.40 A k vár iu m
St age Pass, 1.15 A vörös
tek nős (f rancia)

Duna tv

10. 25 Cs a lá d - b a r át , 12 . 55
Jó eb é d he z sz ól a nót a ,
13. 25 Pa r t it ú r a , 14. 25
D o c M a r t i n (a ngol), 15. 20
Elve sz e t t
p a r a d ic s om
(m a g ya r), 17.0 0 G a sz t
r oa ng ya l , 18.0 0 H í r a d ó,
18.35 Sz e r e nc s e sz ombat ,
19.4 0 Újr at e r ve z é s (m a g ya r), 20.0 0 A sz e r e t e t
köny ve (a me r.), 21. 50 A
ne k r ológ (r om á n), 23.15
E rd ély i t ör t é ne t e k

Duna World

11.15 Ha zajá ró lélek (mag ya r), 13.0 0 H í r a dó, 14.15
Csalá d-ba r át , 15.50 Hag yaték , 16.25 Sz í ne -java , 17.20 Most a Bud ay!,
17.50 Csalá d i kör, 18.50
Té rké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 Dok u zóna , 21.35
Apa – Eg y h it naplója
(mag ya r), 23.40 O pe r a
Café

Pozsony 1

11.40
Grimm
mesék,
14.00 Szórakoztató műsor, 16.00 Poirot (angol), 16.50 A szocializmus bájai, 17.55 Úttalan
utakon, 18.30 Építs ház a t , ü l t e s s f á t ! , 1 9. 0 0
Híradó,
20.30
Luisa
Spagnoli (olasz), 0.10
Grand hotel (spanyol),
1.25 Poirot (angol)

Pozsony 2

10.15 Tudományos mag a z in, 11 .20 Nagyothalló k
műsora, 14.00 M űkorcs o lya , 15 .45 Labdarúgás ,
18.30 Es ti mes e, 19.3 0
Műkorcs olya, 21.05 Cs a k
e gy nap (cs ehs zlovák ) ,
22.35 Viharban (dán)

Markíza tv

8.35 Hupikék tör pikék
(amer.), 9.00 Ször nyek az
űrlények ellen (amer.),
10.45
Szerelem
második látásra (amer.), 13.10
Sztárban sztár, 15.50 A
szépség és a ször nyeteg
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Amerikai
bérgyilkos
(amer.), 22.45 Interstellar
(amer.)

JOJ TV

10.0 0 Sz ü n idő (szlová k),
11.05 Nálu n k , 12.25 Kedvencek , 13.0 0 Csillag
sz ü let i k , 14.50 Ell iot , a
sá rk á ny (a me r.), 17.0 0
A leg nag yobb medvebőr
(cseh szlová k), 19.0 0 K r im i, 19.30 H í r a dó, 20.35
Csillag sz ü let i k , 22.10
Sí r á sók (szlová k), 22.50
A bébisi ntér (a mer.)

M1

VASÁRNAP

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35
Summa, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.30 Ma este,
22.35 Ma éjjel, 0.02 Éjszakai program

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

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

7.05 T V2-animáció, 10.55
Több, mint testőr, 12.30
Építkezők, 13.35 Szaff i (amer.), 15.20 Ju rassic
Park (amer.), 18.00 Tények, 18.45 Sztárban sztár
leszek!, 21.50 Amerikai
pite (amer.), 0.20 Csak barátok (amer.)

6.15 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.45
High Life, 11.15 Kalandozó, 13.05 Lila füge, 14.40
Házon kívül, 15.15 Nyomás
utána! (olasz), 18.00 Híradó, 18.55 X-Faktor, 21.50
Másnaposok 3. (amer.), 0.50
Thor (amer.)

RTL II

10.50 Otthon, véres otthon
(amer.), 13.00 Segítség,
bajban vagyok!, 18.00 Coming out (magyar), 20.00 A
Showder Klub bemutatja,
22.00 Showder Klub, 23.00
Hivatali karácsony (amer.),
1.00 Gondolkozz másképp!
(amer.)

M2

12.50 Kemy, a felfede ző, 13.40 Nick y, R ick y
és Dick y, 14.10 Póló,
15.50 Gold ie és Ma ckó,
16.40 Lilo és St it ch , 17.50
Va mpr i na , 18.15 Ma csk afogó (mag ya r), 20.15
Violet t a (a rgent i n), 21.10
Megé r zés (a me r.), 23.45
É des
a nya nyelv ü n k ,
23.50 Eu ropa i n Conce r t

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
13.0 0 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.35 Vad vidékek ,
14.25
Édes
a nya nyelv ü n k , 15.10 Tokaji rap szód ia (mag ya r), 16.30
Hog y volt?, 17.30 Borbás
Ma rcsi
sza kácsköny ve,
18.45 Család i kör, 19.45
Mag ya rország, szeretlek!,
21.20 Ö rök ké (f ra nciabelga), 23.20 45 év (a ngol)

Duna World

8.55 Ö nök ké r ték , 11.50
Fölszállot t a páva , 13.20
Ma k k ai Ád á m por t ré,
14.50 Boldogok szob r á sza , 15.45 Hag yaték ,
16.20 Sz í ne -java , 17.20
Most a Bud ay!, 17.40 É des
a nya nyelv ü n k , 18.50 Ö t
kont i nen s, 19.20 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 Dok u ment u m f il m ,
22.30 Hog y volt?

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13. 35
Poi r o t
(a n g ol),
14. 35 Q u o v a d i s (a m e r.),
17. 2 0 A v i l á g ö r ö k s é g ,
17.45 Me nj ü n k a ke r t b e!,
18 .15 A ko n y h á m t i t k a ,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30 A z
á t ve r é s (s z l ov á k), 2 2 .15
To m a n (s z l ov á k), 2 3. 30
Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

9.20 Horgá szok na k , 14.05
Sz í nészlegend á k ,
15.25
A
spor t
reménységei,
15.45 Jég korong, 18.45
Est i mese, 19.50 H í rek ,
20.10 For t u na l iga magaz i n , 20.40 Hábor ú és béke
(orosz), 22.20 Pate r son
(német)

Markíza tv

8.45 A szépség és a szörnyeteg (amer.), 11.10 Hamupipőke (amer.), 13.00
Testreszabott
kérdések,
13.45 Babovřesky (cseh),
16.00 Felvég, alvég, 17.15
Szomszédok, 19.00 Hí radó, 20.30 Sztárban sztár,
23.10 Ghost (amer.), 1.50
Interstellar (amer.)
,

JOJ TV

9.25 K n ig ht R ider (a mer.),
11.20 A leg nag yobb medvebőr (szlová k), 13.20
Coco (a mer.), 15.50 Új
ker tek , 16.50 A nya raló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.35 A t i zen két hős
(a mer.), 23.40 Un f r iended
(a mer.), 1.25 A 12 kör
(a mer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.00 Fókusz
plusz, 13.10 Drága örökösök
(magyar), 14.20 Nyerő páros, 16.00 Elif (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 20.05 Drága örökösök, 21.15 Nyerő
páros, 22.55 Barátok közt,
23.45 XXI. század

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Éjjel-nappal
Budapest,
17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00 Éjjel-nappal
Budapest, 20.15 Showder
Klub,
23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.00 A Mézga család kalandjai, 12.50 Kelj fel,
Marci!, 14.00 Unizoomi
csapat, 17.25 Dr. Plüssi,
18.10 Kutyapajtik, 19.15
Dózerék,
20.15
Dokik
(amer.), 21.05 Én vagyok
itt, 22.15 Akusztik, 23.25
Az A38 Hajó színpada,
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.55 Jó ebéd hez szól a
nót a, 13.30 A világ eg y
ter ítet t asz t al, 14.05 Mag yarország f inom, 14.25
Jamie lefőzi Olaszországot, 15.15 Vég telen szerelem (török), 16.10 Rex
felüg yelő (német), 18.00
Hí radó, 18.45 Sorsok útvesz tője (török), 19.35
A heg yi dok tor (német),
20.30
Kék fény,
21.30
Megáll az idő (mag yar),
23.15 Szabadok (mag yar),
23.35 Hog y volt?

Duna World

11.10 A császár parancsára (magyar), 13.20 Roma
magazin, 14.20 Családbarát, 15.50 Életkor, 16.15
Magyar krónika, 16.50 Öt
kontines 17.20 Ízőrzők,
17.55 Ízőrzők, 18.30 Itthon
vagy!, 19.00 Fölszállott a
páva, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Tóth János (magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Második lehetőség (lengyel), 16.25
Búvárkodásra
alkalmas
helyek, 16.55 Kleist doktor családja (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 A csoda
íze (francia), 22.10 Riporterek, 22.40 Rapl

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.25
Nagyothallók
műsora,
15.25 Nemzetiségi magazin, 15.50 A világ cirkuszai, 16.20 Regina, 17.25
A rendelő, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A jó halál (cseh), 22.25 Testről és
lélekről (magyar)

Markíza tv

10.40 Családi történetek,
11.35 Cobra 11 (német),
12.30 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Szomszédok (szlovák), 21.25 A farm, 22.40
Családi történetek

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 14.45 Tárgyalóterem, 15.50 Rendőrök akcióban, 16.50 Nálunk, 17.30 Hírek, 18.00 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Inkognitó, 23.05 Gyilkos gondolatok (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20 Nyerő páros, 16.00 Elif (török),
17.10 Barátok közt, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
20.05 Drága örökösök,
21.15 Nyerő páros, 22.55
Barátok közt, 23.50 Házon
kívül

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Éjjel-nappal Budapest, 18.00
A gyanú árnyékában, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.00 A Mézga család kalandjai, 12.50 Kelj fel, Marci!, 14.00 Unizoomi csapat,
14.45 Robovonatok, 17.00
Szófia hercegnő, 17.25 Dr.
Plüssi, 19.15 Dózerék, 20.15
Dokik (angol), 21.05 Én vagyok itt, 22.30 Szellemekkel
suttogó (amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.20 Violetta
(argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 A világ egy terített asztal, 14.25 A hegyi
doktor (német), 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.10
Rex
felügyelő
(német),
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok
útvesztője (török), 19.35 A
hegyi doktor (német), 20.30
Önök kérték, 21.30 Vidám
vidék (angol), 22.35 Velvet
Divatház (spanyol), 23.25
Magyarország, szeretlek!

Duna World

11.20 A bolond lány (magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.20 Családbarát, 15.50 Család, 16.15
Hazajáró, 16.45 Térkép,
17.10 Útravaló, 17.30 Ízőrzők, 19.00 Sárkánymese,
20.00 Üdítő, 21.00 Híradó,
21.35 Tóth János (magyar),
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második
lehetőség (lengyel), 15.05 A
világörökség, 16.50 Kleist
doktor családja (német),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
A Mediciek (kopr.), 21.25
Régi iskola (szlovák), 22.30
A tengeralattjáró (német),
23.30 Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.20 Kerékpártúrák, 14.25 Tudományos magazin, 15.25 Ruszin
magazin, 16.20 Regina,
17.25 A rendelő, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
22.25
Talkshow

Markíza tv

11.25 Cobra 11 (német),
13.30 A farm, 14.55 Rendőrségi esetek, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Nővérkék (szlovák),
21.40 A farm, 22.55 Felvég,
alvég (szlovák)

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 14.45 Tárgyalóterem, 15.50 Rendőrök akcióban, 18.00 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Az üveg mögött (szlovák), 22.40 Miniszterek (szlovák), 22.50 Gyilkos gondolatok (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20
Nyerő páros, 16.00 A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 20.05
Drága örökösök (magyar),
21.15 Nyerő páros, 22.55
Barátok közt, 0.15 Csúcsformában (amer.)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 15.50 Éjjelnappal Budapest, 17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.00 A Mézga család, 12.50
Kelj fel, Marci!, 15.25 Kalózka
és Kapitány, 17.00 Szófia hercegnő, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10
Kutyapajtik, 18.50 Alvin és
a mókusok, 19.15 Dózerkék,
20.15 Dokik (amer.), 21.05 Én
vagyok itt, 22.30 Szellemekkel
suttogó (amer.), 23.20 Az A38
Hajó színpada, 0.20 Violetta
(argentin), 2.25 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.20 A világ egy
terített asztal, 14.25 A hegyi doktor (német), 15.20
Végtelen szerelem (török),
16.10 Rex felügyelő (olasz),
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok
útvesztője (török), 19.35 A
hegyi doktor (német), 20.40
Csendes Don (orosz), 21.35
A bűn művészete (francia),
22.30 Boldog karácsonyt,
Mr. Lawrence! (angol)

Duna World

11.40
Boldogság
(mag yar), 13.20 Hor vát k rónika, 13.50 Román k róni ka,
14.20 Család-barát, 15.50
Mag yar gazda, 16.15 Noé
barát ai, 16.45 Nov u m,
17.20 Ízőrzők, 17.55 Ízőrzők, 18.30 Fölszállot t a
páva, 19.30 Mag yarország, szeretlek!, 21.35
Tóth
János
(mag yar),
22.35 R idi k ül, 0.00 Rejtélyes X X. század

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 A második
lehetőség (lengyel), 15.05 A
világörökség, 16.50 Kleist
doktor családja (német),
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 Apádra ütök (amer.),
22.15 Ruby (francia), 23.50
A régi iskola (szlovák)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.20
Kerékpártúrák, 14.30 A diagnózis, 15.25 Magyar magazin, 15.50 A világ cirkuszai, 17.25 A rendelő, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10
Dokumentumfilm,
22.50 Művészetek

CSÜTÖRTÖK
M1

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 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 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20
Nyerő páros, 16.00 A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 20.05
Drága örökösök (magyar),
21.15 Nyerő páros, 22.55
Barátok közt, 2.35 A zöld
íjász (amer.)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Éjjel-nappal Budapest, 17.00
Segítség, bajban vagyok!,
19.00 Éjjel-nappal Budapest,
20.15 Showder Klub, 23.30
Éjjel-nappal Budapest, 0.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.00 A Mézga család, 12.50
Kelj fel, Marci!, 14.00 Unizoomi csapat, 14.45 Robovonatok, 17.25 Dr. Plüssi,
18.10 Kutyapajtik, 19.50 A
szárnyalók, 20.15 Dokik
(amer.), 21.05 Én vagyok itt,
22.30 Szellemekkel suttogó (angol), 23.20 Kulisszák
mögött, 0.15 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a
nóta, 13.25 A világ egy
terített asztal, 14.30 A hegyi doktor (német), 15.20
Végtelen szerelem (török),
16.10 Rex felügyelő (német), 18.00 Híradó, 18.45
Sorsok útvesztője (török),
19.35 A hegyi doktor (német), 20.30 Bagi-Nacsa
Orfeuma, 21.35 Bérgavallér (amer.), 23.10 Zápor
(magyar)

Duna World

11.45 Francia tanya (magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazin, 14.20 Családbarát, 15.50 Kék bolygó,
17.20 Ízőrzők, 18.30 Itthon
vagy!, 19.00 Fölszállott a
páva, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.35 Tóth János (magyar), 22.40 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 A má so d i k lehet őség (leng yel),
16.25 Ho - csi-m i n vá ros,
16.50 K leist dok tor csalá dja (német), 17.50 Pá rbaj, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A r a ny idők , 21.30 A bá rsonyos for r a d alom , 22.05
Eg y
csod álatos
el me
(a me r.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.25
Művészetek, 15.25 Roma
magazin, 16.00 Jégkorong,
19.00 Esti mese, 19.50 Híradó, 20.40 Labdar úgás,
23.10 Rendőrség, 23.50 A
felkelés

Markíza tv

11.50 Cobra 11 (német),
13.50 A far m, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi titkok, 17.25 Ref lex,
17.50 Pénzvadászat, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Extrém átváltozások, 22.20 A far m, 23.15
Szomszédok (szlovák)

10.55 Család i tör téne tek , 11.50 Cobra 11 (né met), 13.50 A fa r m, 14.55
Rendőrségi esetek , 15.55
Család i tör ténetek , 17.25
Ref lex, 17.50 Pén z vad ászat, 17.55 Apu ká k , 19.0 0
Hí radó, 20.30 Felvég, alvég, 21.45 A fa r m, 22.55
Nővérkék (szlová k), 0.05
Cobra 11 (német)

12.30 Topsztár, 14.45 A
tárgyalóterem, 15.50 Rendőrök akcióban, 17.30 Híradó, 18.00 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Delukse
(szlovák), 21.35 Szia, Lujza!, 22.50 Gyilkos gondolatok (amer.), 0.55 Renőrök akcióban

8.30 Tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 14.45 Tárgyalóterem, 15.50 Rendőrök
akcióban, 17.30 Híradó,
18.00 Főzd le anyámat!,
19.00 K r i m i, 19.30 H í ra dó,
20.35
Inkognitó,
21.50 Vita műsor, 22.20
Heti hetes, 23.20 Gyilkos
gondolatok (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

M1

PÉNTEK

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Esmeralda (mexikói), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Victoria (mexikói), 16.45 Anya (török),
18.00 Tények, 19.20 Fuss,
család, fuss!, 21.05 Séfek
séfe, 23.00 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.30 Apja,
fia, unokája (amer.), 13.10
Drága örökösök, 14.20
Nyerő páros, 16.00 A szeretet útján (török), 17.10
Barátok közt, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 20.05
Drága örökösök (magyar),
21.15 Nyerő páros, 22.55
Barátok közt, 0.20 Csúcsformában (amer.)

RTL II

11.40 Hagyjál főzni!, 12.45
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 15.50 Éjjel-nappal Budapest, 17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00
Éjjel-nappal Budapest, 20.15
Showder Klub, 23.30 Éjjelnappal Budapest, 0.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.00 A Mézga család, 12.50
Kelj fel, Marci!, 14.00 Unizoomi csapat, 17.25 Dr. Plüssi,
18.10 Kutyapajtik, 20.15 Dokik (amer.), 21.05 Én vagyok
itt, 22.30 Szellemekkel suttogó (amer.), 23.20 Akvárium,
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv

12.50 Jó ebédhez szól a nóta,
13.20 Ízőrzők, 13.55 Róma
magyar emlékei, 14.30 A hegyi doktor (német), 15.20 Végtelen szerelem (török), 16.15
Rex felügyelő (német), 17.05
Ridikül, 18.45 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Fölszállott
a páva, 21.50 Törvénytelen
(magyar), 23.40 Róma magyar
emlékei

Duna World

11.35 A nagy ékszerész
(magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.20 Család-barát,
15.50 Kár pát expressz,
17.20 Ízőrzők, 18.30 Itthon
vagy! 19.00 Nótacsokor,
20.00 Önök kérték, 21.35
Tóth János (magyar), 22.40
Ridikül

Pozsony 1

12.0 0 Nők k lubja , 14.25
Don Mat teo (ola sz), 16.55
K leist dok tor csalá dja
(német), 17.45 Pá rbaj,
19.0 0 H í r a dó, 20.30 Szlo vá k ia , sze retlek!, 22.30
Út t ala n ut a kon , 23.0 0
M ission:
I mpossible
(a me r.)

Pozsony 2

12.55 Élő panoráma, 14.25
Európai Liga, 15.15 Szemtől
szemben, 15.45 Nemzetiségi
híradók, 18.30 A kék bolygó,
19.50 Hírek, 20.10 A család,
21.40 Andrej Rubljov (orosz),
23.00 Andrej Rubljov 2.
(orosz)

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.50 Családi
történetek, 11.50 Cobra 11
(német), 13.50 A farm, 15.00
Rendőrségi esetek, 17.50
Pénzvadászat, 17.55 Apukák
19.00 Híradó, 20.30 A farm,
22.45 London lángokban
(amer.)

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 14.45 Tárgyalóterem, 15.50 Rendőrök akcióban,
18.00 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A dzsungel könyve (amer.),
23.00 A szürke ötven árnyalata
(amer.)

5

Növényvédelem

Újítás

Raktározzunk szakszerűen!

Sokan panaszkodnak a bejárati
ajtókban meglapuló, a lakásba
bejutni kívánó katicák miatt. A
legismertebb a hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata), de van két pettyes,
petty nélküli, 15-21 pettyes
(Harlekinkatica) sárga vagy
fekete (szerecsenkata) szárnyú, piros alapon fehér foltos,
sőt sárga alapon fekete kockás
változat is. Ezek egyike sem a
Coccinella, hanem mind más
botanikai családba tartoznak.
(A számos szín és foltszám
variáció a fajok egymás közti
párosodásának, keveredésének
következménye lehet!)
Az imádnivaló katicabogarakról meglepően kevesen tudják,
hogy a leghasznosabb kerti
rovarok közé tartoznak, ők ugyanis a levéltetvek
legrosszabb rémálmai. Ha minden
tekintetben egészségesebb
kertet
szeretnénk, akkor
fogadjuk szeretettel a katicabogarakat!
A „klasszikus” katicabogarak
narancsos-piros szárnyfedőit
fekete pöttyök fedik, de léteznek pötty nélküli, és fekete alapon piros pettyes fajták is.
Néhány növényevő fajta kivételével a katicabogarak ártalmatlanok, és csupán a náluk
kisebb, általában a kerti növényeken élősködő rovarok
érdeklik őket. A levéltetvek
a kedvenc eledeleik, és ezért
olyan hihetetlenül hasznos rovarok. A növények nedveivel
táplálkozó levéltetveket bizonyára egyetlen kertésznek sem
kell bemutatni.
A katicák igazán éhes kis kerti
asszisztensek – naponta akár
40-50 levéltetvet is képesek

elfogyasztani. Egy kifejlett
katicabogár egész élete során
nagyjából 5000 rovart és lárvát pusztít el. Minden nőstény
példány durván 1000 petét rak
szezononként, amelyet 10-es,
50-es, vagy 100-as „adagokban” oszt szét a legjobb táplálékforrások közelében. Ez egy
hadseregnyi levéltisztító katicát jelent.
A petékből kikelő lárvák nem
hasonlítanak a kifejlett katicákra, ezért a kertészek gyakran káros rovaroknak nézik és
elpusztítják őket. Megjelenésük (és étvágyuk) leginkább
egy alligátorhoz hasonlítható.
A bebábozódásuk előtti 2-3
hetes időszak során egy-egy
lárva 400-500 levéltetvet fogyaszt el. A
katicák és lárváik továbbá
előszeretettel
fogyasztják a
viaszos pajzstetveket,
a
takácsatkaféléket és más
rovarok (például a krumplibogarak) lárváit illetve petéit
is. Egy katicabogár nagyjából
5 hétig él, ez idő alatt 5-6 új
generációt képesek nemzeni a
tavasztól a nyár elejéig.
A harlekinkatica (Harmonia axyridis) a katicabogarak
(Coccinellidae)
családjába
tartozó, ragadozó bogár. Kelet-Ázsiában őshonos, sok
színváltozatban fordul elő. A
hazánkban gyakori és őshonos
hétpettyes katicabogárhoz (Cocinella septumpunctata) és kétpettyes katicabogárhoz (Adalia
bipunctata) hasonlóan főként
levéltetvekkel táplálkozik. Mivel nagyon hatékony ragadozó,
a levéltetvek elleni biológiai
védekezés céljából először az

Egyesült Államokba, majd
több nyugat-európai országba
is behurcolták. Hamar megtelepedett, hozzánk is kelet felől repült be, saját szárnyain.
Rendkívül nagy gondot okoz
Amerikában és Európában –
így nálunk is –, hogy kiszorítja az őshonos katica fajtákat.
Szlovákiában 2008 februárjában találták meg először, mára
már igen elterjedt. A kétpettyes
katicabogárhoz hasonlóan a
fák lombkorona szintjében él,
ezért erre a fajra különösen
nagy veszélyt jelent. A katicabogárfélék (Coccinellidae) a
rovarok (Insecta) osztályának
a bogarak (Coleoptera) rendjébe, ezen belül a mindenevő
bogarak (Polyphaga) alrendjébe tartozó család. A világszerte
nagyjából hatezer fajt számláló csoportnak Európában 207,
Magyarországon 90 képviselője él. 1,5 és 12(!) milliméter
hosszú lehet.
A katicák színei minden esetben élénkek, leginkább narancs, vörös, sárga és fekete. A
szín arra figyelmeztet, hogy íze
kellemetlen. Nem csak pettyes
katica létezik, hanem csíkos
vagy egyszínű is.
Amikor veszélyt érez, úgynevezett reflexes vérzéssel próbál
védekezni, mert ez az anyag
kellemetlen ízű, ami elriasztja
a hangyákat és madarakat. A
telet csoportokban vészelik át.
Táplálékuk többek között a levéltetű és atka. Petéinek száma
3 és 3000(!) között mozog.
Változatos életmódot élő fajok
tartoznak a családba, a csoportban mezőgazdasági kártevők
és a biológiai védekezésben
használt fajok is előfordulnak,
de a fajok többsége gazdasági
szempontból közömbös.
–úta–

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

Októberi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését lapunk novemberi, utolsó
számában közöljük!

humor-csokor
Szia, mi egy új és jobb hitelt

– Móricka, te megint nem tanultad meg a házi feladatot!
– Honnan tetszik ezt tudni, tanító bácsi?
– A szemedből látom. Tehát mit csinálsz délután?
– Megyek a szemészetre…
Két barát évek múltával találkozik, beszédbe elegyednek.
– És a csinos feleséged megőrizte a karcsúságát?
– Megőrizte-e? Meg is duplázta!
Rendőrök lekapcsolnak egy csalót, aki az örök élet tablettáit árulja.
Bíróságra kerül az ügy, a bíró kérdezi:
– Vádlott, volt már büntetve ezelőtt?
– Igen bíró úr, először 1314-ben.
– Miért sírsz, Pistike?
– Mert a tanító bácsi intőt és verést ígért a testvéremnek, amiért
az egy békát dugott a táskájába.
– És ez neked miért fáj?
– Mert ikrek vagyunk és a tesóm már hazament…
Beírás Pistike ellenőrzőjében: „Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az ablakot.”
Válasz:
„Tisztelt Tanárnő! A fiamat majdnem leszidtam érte.”

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Hajlamos ma az önsajnálatra, pedig erre most igazán nincs oka. Tény, hogy néhány dolog
nem egészen elvárásai szerint történt, de később be fogja látni,
hogy sokkal jobb, hogy így alakult az élete és a kapcsolata, mint
ahogy szerette volna. Bízzon benne, hogy minden jól végződik!
HALAK (február 21. – március 20.) Ne essen abba a hibába, hogy összekeveri a tényeket és a véleményeket. Akármilyen
meggyőződéssel mesél is valaki valamiről, ha nem objektív
tényeket mond, legfeljebb csak érdekes lehet a látásmódja, de
semmiképp sem szabad, hogy meghatározza az ön véleményét.
KOS (március 21. – április 20.) Ha kedvese fél a kötöttségektől és minden olyan lépés megijeszti, ami valamilyen formában
elkötelezettséget jelent, hagyjon neki időt! Ilyen helyzetekben a
türelmes, megértő várakozás az egyetlen, ami feloldhatja a másik
félelmeit, és bizalmat ébreszthet benne a további közös élethez.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha már olyan mértékű stressz éri,
amit napi egyéb elfoglaltságaival nem tud levezetni és feldolgozni, egyre fáradtabbnak és kimerültebbnek érzi magát. Fizikai
kondíciójának és ellenálló képességének erősítésére a legjobb
módszer, ha a lehető legtöbb időt tölti a szabadban.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Életünk minden hibájából tanulhatunk, ha vesszük a fáradtságot és kielemezzük őket. Nem kell
túl sokáig rágódni rajtuk, hiszen az adott helyzetben legjobb tudásunk és képességünk szerint cselekedtünk, de ha újra ugyanolyan
szituációba kerülünk, már tudjuk, hogy mi a legjobb megoldás.
RÁK (június 22. – július 22.) Nagyon megviseli, ha valakitől
azt a visszajelzést kapja, hogy nem igazán arra lenne szüksége,
amit ön adni tud vagy akar neki. Minden kapcsolatot az határoz
meg, hogy a felek mit és milyen mélységben akarnak és tudnak
adni. Ha ezek egyensúlyban vannak, harmonikus lesz a kapcsolat.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ez a hét kedvez a művészi tevékenységeknek, illetve minden alkotó, teremtő munkának. Ez jelenti az otthonunk szépítésével kapcsolatos feladatokat
vagy új tervek kieszelését is. Bármire is vonatkozik, a most elkezdődő folyamatok gyors sikerhez vezetnek, és sok örömet adnak.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Belső elégedetlenségéről hiába próbálja meg elterelni figyelmét sok munkával, ismeretek gyűjtésével, nyelvtanulással. Ha az igazi okot nem tárja fel,
ha nem talál gyógyírt arra a magányra, amit szinte egész életében
érzett, akkor csak ideig-óráig tudja meggyőzni önmagát.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A szokásos kettősség gyötri. Egyszerre vágyna a változásra, az új impulzusokra, a
kihívásokra és a régi jól ismert közegre, a biztonságra, ám a kettő
nem létezhet együtt. Segíti a döntését, ha meghatározza, hogy mi
is a hosszú távú célja.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha úgy gondolja,
hogy még nagyobb közelségre vágyik kedvesével, ismerje meg
jobban saját vágyait és figyelje meg, mennyire tudja közvetíteni
neki ezeket. Azután gondolja végig, ön mennyire látja, hogy mi
az, amit párja szeretne és mennyire veszi figyelembe ezeket!
NYILAS (november 23. – december 22.) Keressen ezen a héten olyan dolgokat, amelyek feltöltik. Ha a lendületes, ritmusos
zene tudja magával ragadni, akkor amikor csak teheti, hallgasson
ilyen zenét. Ha a nyugodtabb elfoglaltságok, akkor arra teremtsen magának lehetőséget, de mindenképpen töltődjön fel!
BAK (december 23. – január 20.) Ha olyan tulajdonsággal
vagy szokással találkozik környezetében, amely bosszantja és
amelyet kibírhatatlannak talál, gondolkodjon el rajta, önben életének mely területén van meg ugyanaz, ha esetleg egy kicsit más
formában! Valószínűleg egy régi probléma köszön vissza újra.
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

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

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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Rekom

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

Tel.: 0905 928 195
Lapostetők szigetelését vállalom

Tel.: 0918 780 688.

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

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

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

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

Zongorahangolás + szervíz
(mechanika-ellenőrzés, porszívózás)

0905 694 933

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815

email: pvendegh@gmail. com

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!

Tel.: 0905 515 443
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LABDARÚGÁS

G I M I S P O RT

Selyés győzelem a tollaslabda-bajnokságon
A Selye János Gimnázium lánycsapata (Fonód Lilla, Bencsik
Eszter összetételben) az október 15-én Ímelyen rendezett járási döntőben minden ellenfelét magabiztosan legyőzve az 1. he-

lyen végzett, így ismét megnyerte a középiskolák számára kiírt
tollaslabda-bajnokságot. Ezáltal a tavalyi évhez hasonlóan most
is a selyések szerezek jogot arra, hogy a novemberi, Nagysurányban rendezendő kerületi döntőben a komáromi járást képviseljék.
Ugyanezen a versenyen a fiúk csapata (Téglás Gyula, Lesko Levente) küzdelmes mérkőzések után ugyan nem jutott a döntőbe,
ám őket is dicséret illeti méltó helytállásukért.
Fonód Tibor, SJG

Teremfocin a Selye János Gimnázium
tanárcsapata

Október 19-én zajlott Budapesten a Szent István Gimnázium
szervezésében a hagyományos Nemzetközi Szent István Tanár-teremfoci Kupa.
A Selye János Gimnázium csa- Az első helyen testvériskolánk,
pata nagy küzdelemben az elő- a budapesti Szent István Gimkelő 3. helyet szerezte meg. A názium csapata, a 2. helyen a
csapat tagjai: Gyurenka István, szintén budapesti Fazekas MiDiósi Viktor, Nagy András, hály Gyakorló Gimnázium váHabán László, Elek József, logatottja végzett.
Mézes Péter és Horján Tibor
Andruskó Imre
voltak.
A SJG igazgatója

ÚSZÁS

A Delta úszóklub jól képviselte Szlovákiát
a Pilzeni sprinten is

Alex Kušík és Kevin Bielik utazott a Delta klub képviselőiként
a csehországi versenyre, amely egyben a juniorok Glasgowi
Európa-bajnokságához szükséges kvóta megszerzésére adott
lehetőséget.
Alex Kušík először az 50 m-es úszásban a 26. helyen végzett.
mellúszásban rajtolt és bejutott A délutáni futamokban Kevin a
a B döntőbe ugyanúgy, mint a férfiak B csapatának tagjaként
100 m-es vegyesúszásban. A
döntőben mindkét úszásnemben 5. lett. A fiatal versenyző
4x50 m-es váltóban is remekelt és hozzájárult a szlovák
válogatott ezüstérmének megszerzéséhez. A 200 m-es vegyesúszásban 5. helyezettként
fejezte be a versenyt. A 400
m-es vegyesúszásban Alex a 9.
lett. Az utolsó versenynapon a
100 m-es hátúszás futamában
a 7. lett, vegyesúszásban pedig
ötödikként ért célba. Meg kell
jegyezni, hogy a fiatal úszó a
versenyek során négyszer túllépte eddigi saját rekordjait.
Kevin Bielik először az 50 a 4x50 m-es hátúszásban rajtolt
m-es mellúszásban a selejtező- és neki köszönhetően a 6. heben a 19. helyet szerezte meg, lyen végzett a szlovák csapat.
a döntőben viszont a 7. helyen Az utolsó versenynapon Kevégzett. A férfi stafétaúszásban vin az 50 m-es vegyesúszás
ő volt az, aki zárta a váltót. Neki távján 45. lett, majd pár percis köszönhető, hogy a szlovák cel később már a 200 m-es
csapat az 5. helyen végzett. mellúszásban versengett, ahol
Másnap a pillangóúszás 50 ugyancsak becsülettel teljesím-es távján 26,13-as idővel a tett.
26. lett, majd a 100 m-es mellKnihár Matej

II. liga * 15. forduló: Zsolna B - Komáromi KFC 1:1 (0:0)
Hátán egészen nagy súllyal utazott el a komáromi csapat Zsolnára, hogy ott a fakócsapattal Ásványi,
Pittner, Saláta, Šimko, Udeh, Varjas, Begáň, Domonkos, Sandal, Pinte Kneževič, illetve Leckéši, Pagáč,
Foikaidis, Rigo, Daniel, Krela, Kollár összeállításban mérkőzzön meg. A zsolnai csapat, amely a bajnokság középmezőnyében játszik, eleve kemény ellenfélnek számított.
Ezúttal – szerencsére – nem vált be a pa- csapatát erősítette, viszont térdsérülés gólgyanús helyzeteit. Nagy meglepetéspírforma, mert a mérkőzésen a Duna-parti miatt operációra kényszerült. Korábban a re, a találkozó első gólját Knežević az 59.
legénység régen nem tapasztalt hatalmas Slovan, a DAC, a Puhó, a Pozsonyliget- percben lőtte, amelyre a szlovák válogatott
lelkesedéssel játszott. Taktikájában fon- falu, majd az orosz Rosztov és Tomszk csatára, Boženík a 85. percben válaszolt. A
tos szerepet játszott a védelem erősítése, együtteseiben szerepelt. A szlovák válo- Zsolna B az eddigi hat hazai mérkőzésén
a csapat új szerzeménye, Saláta Kornél. gatottban 40 mérkőzésen lépett pályára. 17 gólt lőtt, ebből az utolsó kettőn nyolcat.
A 34 éves labdarúgó ebben az évben még Neki köszönhetően a komáromi védelem Értékes döntetlennel tért haza a komáromi
nem lépett pályára, legutóbb a Haladás folyamatosan megakadályozta a hazaiak csapat!
–koan–
III. liga * 13. forduló:
Galánta – Marcelháza 2:4
(2:3) A sereghajtó galántaiak
pályáján már a találkozó elején
felpezsdültek az események,
hiszen a 9. percben Bottyán
védhetetlen gólt lőtt a hálóba,
ám a 20. percben egyenlített
a hazai csapat. Tíz perccel később Dikácz ismét a vendégeket juttatta előnyhöz, három
perccel később viszont újra
egyenlítettek a galántaiak. A
félidő utolsó percében Kurucz
gólja igazolta a marcelháziak
fölényét. A második játékrészben a hazai csapat folyamatosan támadott, de a 72. percben
Kurucz újabb gólt lőtt a kapujukba * Marcelháza a bajnoki
táblázat élvonalába került, a
3. helyen áll 22 ponttal.
IV. liga * 13. forduló
Ógyalla – Garamkovácsi 2:0
(0:0) Az első félidőben a vendégek minden erőfeszítésüket a
védelemre összpontosították, a
második félidőben a hazai csapat viszont intenzívebb játékot
mutatott. A találkozó 53. percében Tóth, majd a 90. percben
Nothart talált be a vendégek kapujába * Nagysurány – Ímely
0:0 Értékes pontot rabolt a
nagysurányi csapattól az ímelyi
gárda. Az eredmény ellenére
mindvégig izgalmas volt a találkozó * Negyed – Gúta 2:4 (1:2)
A hazai csapat az esélyesebbek
fölényével lépett pályára, s alaposan meglepődött, amikor a 6.
percben Záborský vezetéshez
juttatta a gútaiakat. A negyediek
huszonöt perccel később ugyan
egyenlítettek, de két perccel
később Kókai lövése az ő kapujukban kötött ki. Két perccel
a második játékrész kezdetétől
a negyediek kiegyenlítettek,
viszont a 68. percben Pavlík,
majd a 90. percben Kókai gólja
igazolta a gútai csapat fölényét
* Kovarc – Naszvad 3:1 (2:0)
Egyértelműen ötletdúsabban,
kezdeményezőbben játszott a
hazai csapat. A naszvadiak a 46.
percben Hengerics révén tudtak csak szépíteni * A bajnoki
táblázatban 1. Ímely (29 p), 8.
Ógyalla (20 p), 12. Gúta (17
p), 14. Naszvad (10 p).
V. liga * 13. forduló
Ekel – Szalka 4:0 (2:0) Rendkívül összehangolt játékkal
rajtolt a hazai csapat, amely a
13. percben büntetőhöz jutott,

amelyet Rigó értékesített, majd
alig tíz perccel később ismét ő
talált a vendégek hálójába. A
második félidőben is az ekeliek
remekeltek, amit a 61. percben
Szilágyi és a 75. percben Halász gólja is igazolt * Komját
– Perbete 4:0 (3:0) A védelemre alig összpontosító vendégek
számára fiaskóval ért véget a
találkozó* Gyarak – Újgyalla
7:0 (2:0) Az első játékrészben
már érezni lehetett, hogy a vendégek számára ezen a találkozón nem sok babér terem. A következő 45 percben az újgyallai
csapat szinte összeomlott *
Szímő – Nagykeszi 1:4 (1:2) A
tizedik percben vezetéshez jutottak a szímőiek, de a 11., 45.,
és 77. percben Turza „legyártotta” mesterhármasát, majd a
85. percben még egy öngóllal is
gazdagodott a kesziek eredménye * A bajnoki táblázatban 3.
Ekel (26 p), 12. Perbete (15 p)
10. Nagykeszi (14 p), 13. Újgyalla (11 p).

VI. liga – 13. forduló
Ifjúságfalva – Bogya/Gellér
4:2 (3:1) góllövők: Negyedi 3,
Bitter, illetve Zsoldos és Marton * Csicsó – Madar 6:1 (4:1)
góllövők: Szabó 3, Balázs, Pálfi, Csóka, illetve Barta * Szilos
– Bátorkeszi 2:1 (1:1) góllövők: Kosztolányi, Gere, illetve

Dobai * Lakszakállas – Izsa
3:3 (3:2) góllövők: Császár 2,
Bakai, illetve Keseg, Smolka
és Pásztor * Örsújfalu – Keszegfalva 2:1 (0:0) góllövők:
Fiala, Sándor, illetve Hupian *
Dunamocs – Búcs 1:2 (0:0)
góllövők: Varró, illetve Kósa
és Bódiš * Dunaradvány/
Marcelháza B – Csallóközaranyos 4:0 (1:0) góllövők:
Szemenyei, Vörös, Sebők
és Csintalan * Bajcs – Nemesócsa 8:2 (4:1) góllövők:
Kolompár 4, Nagy 2, Szabó,
Kalina, illetve Hipp * Szentpéter – Hetény 1:4 (1:2) gól-

lövők: Pšenák, illetve Tóth
2, Marikovec és Lucza * A
bajnoki táblázatban 1. Szilos (33 p), 2. Dunaradvány/
Marcelháza B (30 p), 3. Hetény (30 p), 4. Lakszakállas
(28 p), 5. Csallóközaranyos
(27 p), 6. Szentpéter (27), 7.
Izsa (26 p), 7. Izsa (26 p), 8.
Búcs (22 p), 9. Bátorkeszi
(17 p), 10. Keszegfalva (16
p), 11. Dunamocs (15 p), 12.
Bajcs (12 p), 13. Nemesócsa
(11 p), 14. Örsújfalu (11 p)
15. Ifjúságfalva (10), 16.
Csicsó (9), 17. Madar (7 p),
18. Bogya/Gellér 7 p).

NŐI FOCI

Szentgyörgy – KFC 0:10 (0:5)
Ilyen is kell, rendkívül összpontosított játékkal és az edzői utasítások betartásával
lényegében alapozó mérkőzést tartottak a
komáromi lányok, hiszen jövő héten azt a hidegkúti csapatott fogadják, amely a tabellán
egy ponttal előzi meg őket. Megérdemlik,
hogy a komáromi szurkolók biztosítsák számukra a háttértámogatást. Góllövők: Tóközi
Tímea 2, Németh Vivien 4, Gaál Csenge 3x,
–HaGa–
Horváth Beatrix.

AT L É T I K A

Második helyen ért célba a dél-komáromi Szőnyi Ferenc világbajnok ultratriatlonista a mexikói hússzoros Ironmanversenyen, a Decaultratri World Cupon. A verseny ezúttal 76
km-es úszásból, 3 400 km-nyi kerékpározásból és 840 km-es
futásból állt. Szőnyi Ferenc egyértelműen „vasember”.

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm - Iskra Svit 82:82 - rájátszás után: 89 : 86

(41:41 * 18:16, 23:25, 23:18, 18:23, + 7:4)

Azért legyünk őszinték: Csak
egy hajszál választotta el a komáromi csapatot a találkozó
elvesztésétől. Folyamatosan
fej-fej mellett küzdött a két
csapat, amit a félidő döntetlenje is igazolt. A komáromi
csapatnak helyzetelőnye is
volt, maguk a szurkolók, akik
parázs hangulatot varázsoltak
a pályára. Mindez legjobban a
találkozó végén – amikor döntetlent írtak fel a táblára – csú-

csosodott ki, hiszen a rájátszáskor már tombolt a közönség.
Óriási erőfeszítéssel, hatalmas
irammal játszott a csapat, s a
többletnegyed végére ha csak
három ponttal is, de legyőzte

riválisát. Komárom pontszerzői: Miloševič (21 pont), Bowman (18 pont), Stamenkovič
(14 pont), Hayes (9 pont), Ray
(5 pont), Stojanov (5 pont),
Bolek (3 pont).

K A R AT E

November 2-án a naszvadi sportcsarnokban rendezik meg
az ifjabb és id. ifik, junior és U21-es karatékák számára a
Nyugat-szlovákiai kerület bajnokságát, valamint a 11 éves
gyermekek és a szeniorok 1. kupatalálkozóját.

CSELGÁNCS

Remekeltek a gútai cselgáncs-reménységek az országos bajnokságon

Nagymihály (Michalovce) városában szombaton léptek szőnyegre Szlovákia a diák és ifi versenyzői az ennek a korcsoportnak rendezett országos bajnokságon. A gútai cselgáncsozók ezúttal is remekül szerepeltek. Egyéni eredmények:
52 kg-os súlycsoportban 1. hely SZABÓ MAR- súlycsoportban …5.hely ANGYAL MÁRK , 7.
GARÉTA * 50 kg-os súlycsoportban 2. hely hely CZINA GERGŐ * A gútai csapat a verseny
TÁNCZOS MÁRTON * 57 kg-os súlycsoport- összegesítése alapján a 6. helyen végzett.
ban …3. hely BAKOS ORSOLYA * 66 kg-os Edző: VINCZE Ferencz, SZABÓ RÓBERT

GYORSASÁGI MOTOROZÁS
Szabó Coco István újra országos bajnok!

Lényegében az augusztus 24-én, Trencsénben megtartott gyorsulási versen�nyel befejeződött Coco számára az országos bajnoki futamok sorozata. Igaz,
volt egy kis keserű szájíz még a futamgyőzelemben is, hiszen István titokban
szerette volna megdönteni az M4-es kategóriában a KAWASAKI ZZR1441-essel az eddigi saját rekordját, ami 9,36 másodperc volt. Ha az nem is sikerült,
de a 201 m-es pályaszakaszon rekordot döntött. A második körben az aznapi legjobb idejével – ami 402 méteren 9,23 másodperc és a célvonalon 254,70
km/órás sebességgel áthaladva kiderült, hogy a 201 m-es pályaszakaszon 6,088
másodperces időt ért el, s ez egyben nem csak saját, de pályarekordot is jelentett. Egyébként, ha már ott volt, Trencsénben megnyerte a SMF versenysorozat
aznapi versenyét is. Az SŠA kupasorozatban a döntők következtek, melyekben sikeresen megvédte korábbi elsőségét. Mindezeknek köszönhetően az SŠA
versenyében 2019-ben az M4-es kategóriában ismét bajnok lett úgy, hogy az 5
versenyből mindet megnyerte, sőt 4 alkalommal új rekordot is felállított.
Az országos értékelésre Losoncon kerül sor, ahol átveheti a trófeáit.

BIRKÓZÁS

Fodor László Emlékverseny Somorján

Október 25-én és 26-án immár XVII. alkalommal rendezte
meg a somorjai Gladiátor Birkózóklub a 2019-évi Polgármester Kupa és Fodor László kötöttfogású nemzetközi ifjúsági birkózó emlékversenyt, melyen részt vettek a Komáromi
Spartacus birkózó klub birkózói is CSÓKA Kristián és LAKATOS Nikolas vezetésével.
korosztály
2004
A versenyen hat ország 180 ifjú Serdülő
-2005: 57 kg-os súlycsoportbirkózója vett részt.
A Komáromi Spartacus BK ban 1. hely LAKATOS Imre
birkózói a következő egyéni Kadét korosztály 2002-2003:
65 kg-os súlycsoportban: …3.
eredményeket értek el:
Gyerek korosztály 2008-2009- hely – SZABÓ Viktor.
2010: 40 kg-os súlycsoport:
…5. hely KELEMEN Thomas, JUDr. Kúr Károly – klubelnök
Komáromi Spartacus BK
6. hely – LUKÁCS Andor.

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

november 2-án Achiles, Cézár
november 3-án Győző
november 4-én Károly
november 5-én Imre
november 6-án Lénárd
november 7-én Rezső
november 8-án Zsombor
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Simonics Jozef és Bogárová
Nikoleta.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi
Nágel Nikolas, Žiška Filip és Hana,
Máková Emily Ubertina, Szabó Oliver
és Fúróová Melissa, a negyedi Plankóová Nara, a lakszakállasi Szépe Levente,
a vágsellyei Haász Noel és Klučka Bonifác, a
madari Tarics Hana és Štefan, Paluk József, a
naszvadi Szücs Tomáš, Árvaiová Elizabeth és
Póloš Joachim, a marcelházai Marcinkó Lia és
Viderman Lea, a szentpéteri Petrina Benjamin,
az érsekújvári Molnárová Hana és a kavai Lakatosová Annamária.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Fűriová Františka (90 éves) ,
Szkukálek János (89 éves), Jakab Albert mérnök
(84 éves), a gútai Szabó Anna (85 éves), a dunamocsi Atlasz Alexander (87 éves), a tanyi Chuchutová Olga (80 éves).
Emléküket megőrizzük!

Komárom
UHLIE – SZÉN
A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Viac druhov UHLIA
Többfajta SZÉN és Fabrikett
Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,
(Péter-kályha), tűzhelyek és füstcsövek.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Nagyvirágú krizantém
eladó Cserháton.
Tel.: 0902 302 742,
0914 224 677

Komáromi
taxi-szolgálat
felvételre keres:

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

• Diszpécsert
• Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0905 928 195

Tel.: 0915 958 386

Lapostetők szigetelését
vállalom
Izolácia plochý striech

Tel.: 0918 780 688.

,, A D u n a t á j

re c e p t k ö n y v é b ő l

Fuszeres
búbospecsenye

Hozzávalók:
A hús pácolásához és sütéséhez:
12 szelet tarja csont nélkül
4 gerezd préselt fokhagyma
2 teáskanál só mentes sertés fűszerkeverék
1 csipet őrölt bors és kömény
1 mokkáskanál chili krém
6 evőkanál étolaj
1 dl félszáraz fehérbor
Töltelékhez:
őrölt bors
8 db zsemle
szerecsendió reszelék
8 dl tej
0.5 csokor vágott petrezselyem
2 teáskanál vegeta
1 evőkanál aprított friss snidling
3 db tojás
só
1 db nagy fej vöröshagyma
Tetejére:
1 db sárgarépa finomra reszelve
5 dkg reszelt Trappista
0,5 db biocitrom héja lereszelve
5 dkg reszelt Karaván sajt
2 gerezd préselt fokhagyma
Elkészítése:
A szárazra törölgetett tarjákat alaposan bemártogatjuk a fűszerekkel elkevert olajba. Pár órára vagy akár éjszakára a hűtőben
tartjuk, többször átforgatjuk, így a húst mindenhol jól átjárja a
pácolaj és ízes lesz.
A vegetát a tejbe keverjük, beleáztatjuk a zsemléket, 10 perc
múlva alaposan kinyomkodjuk, mélyebb tálba tesszük, ráütjük
a tojásokat, összeállítjuk. A hússzeleteket kivesszük a pácból,
kellően besózzuk. A sütőt 200 fokra felmelegítjük.
Az ízes pácolaj felét tepsibe öntjük, egymás mellé beleigazítjuk
a húsokat. Húsz percre a forró sütőbe helyezzük. A maradék pácolajat serpenyőbe öntjük, megfuttatjuk benne az apróra vágott
vöröshagymát, rátesszük a reszelt répát, az áttört fokhagymát,
citromhéjat, hozzáadjuk a tojásos zsemlét, átkeverjük, pár percig
sütjük, amíg lazán összeáll. Levesszük a tűzről. Őrölt fűszerekkel, vágott petrezselyemmel, snidlinggel ízesítjük. Megkóstoljuk és szükség szerint még kevés sót keverünk a masszába. Az
egyik oldalukon előbb párolódó, majd pirosra sült tarjákat megfordítjuk, búbokká formálva elosztjuk rajtuk a zsemlés tölteléket, aláöntjük a fehérbort, visszatoljuk a sütőbe. A hőmérsékletet
170 fokra csökkentjük, 30 percig sütjük, kivesszük a tepsit. A
búbokra halmozzuk a reszelt sajtot, még 10 percre visszatoljuk
a sütőbe. Légkeverésnél már elzárjuk a hőt, így is ráolvad a sajt.
Párolt, karamellezett őszi gyümölcsökkel vagy roppanósra sült
vegyes zöldségcsíkokkal tálaljuk.
Eladó Búcson
(villanymotoros)
gabonadaráló

Eladó

jó műszaki állapotban levő
Zetor 4011-es traktor
érvényes papírokkal.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0917 253 130
Németórákat tartok.
Telefon: 0915 608 271

Amás-torta

Hozzávalók:
A tésztához:
8 dkg cukor
1 tojás
5 dkg puha vaj
16 dkg liszt
1 kk sütőpor
A töltelékhez:
8 közepes alma
1 kk fahéj
4 dl muskotály,
A tetejére:
vagy valamilyen édes fehérbor
4 dl tejszín
3-4 ek cukor
5 dkg porcukor
4 dkg keményítő
2 cs. habfixáló
fél vaníliarúd kikapart magjai,
fahéjjal összekevert porcukor
vagy 1 kk vanília kivonat
a szóráshoz
Elkészítése:
A tésztához gépi habverővel habot verünk a tojásból és a cukorból,
majd belekeverjük a puha vajat, illetve a lisztet és a sütőport. Kézzel
összegyúrjuk, gombócot formálunk belőle, és fél órára hűtőbe tes�szük. Addig megpucoljuk, és 1×1 centis kockákra vágjuk az almát. 3
dl fehérborral és 3 ek cukorral, illetve a vaníliával és a fahéjjal főzni
kezdjük, amikor már forr, és puhul az alma, de nem túl puha, gyorsan összekeverjük a keményítőt és a maradék evőkanálnyi cukrot a
maradék 1 dl borral, és ezzel besűrítjük az almát, levesszük a tűzről.
Melegítsük elő a sütőt 170 fokosra. Vegyünk elő egy 28-29 centis
kapcsos tortaformát (borítsuk sütőpapírral), illetve a tésztát a hűtőből,
és nyújtsuk ki az utóbbit úgy, hogy a tortaformának ne csak az alját
fedje, hanem legyen körben kb. 4 centi magas pereme is. Öntsük az
almatölteléket a tésztába, és süssük 35-40 percig, amíg a tészta szép
piros nem lesz. Hagyjuk teljesen kihűlni.
Verjük fel a tejszínt a porcukorral és a habfixálóval, majd rendezzük
el a torta tetején, és végül szórjuk meg a fahéjas cukorral.

Tel.: 0918 782 689

Eladó Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési
tervében is szereplő telek.
Tel.: 0907 789 807

Lakás- és berendezésbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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