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A gyilkosságnál használt marokfegyver
Zebegényből származott

További bizonyítékok
a Kuciak-gyilkosság ügyében
Jakab István felvétele

A szombati önkormányzati választások településeink,
városaink jövőbeni sorsát döntik el

Menni, vagy nem menni…

Sokan legyintenek, megállapítva, hogy „ez is csak olyan, mint a többi”, semmi sem változik
majd. Talán kevesebben is vannak azok, akik a korábbi önkormányzati választások során rájöttek, hogy ez a voksolás az, amely közvetlenül érintheti községe, városa sorsát. A pesszimizmus is indokolható, hiszen az utolsó négy év önkormányzatisága sem volt olyan, mint ahogy
azt sokan remélték. Most itt a lehetőség a változtatásra, illetve azok megerősítésére, akik az
elmúlt négy esztendő alatt valóban törődtek településük fejlesztésével.
Ha megnézzük a négy évvel kolt időszak volt. Nyilvánva- Egy valamit viszont fontos tuezelőtti választási jelszavakat, lóvá vált, hogy a függetlenség datosítanunk. Azzal hogy nem
szinte ugyanazokkal kampá- puszta ténye, vagy csak vél- megyünk el szavazni, nem
nyolnak a szinte ugyanazon hetősége még nem garantálja segítjük elő a változást. Sőt,
a jelöltek, önjelöltek. Felte- a felelős képviselői munkát. ha figyelembe vesszük, hogy
hetnénk a kérdést, hogy miért Magyarán lehet jó képvise- azok, akik eddig is a városi
gondolják, hogy a választó lő, aki pártlistán kerül be a vagyonból éltek, bizonyosan
olyan amnéziában szenved, testületbe és lehet pocsék az, elmennek szavazni, mert ez
hogy nem emlékszik arra, mi- aki függetlenként jut be. Az számukra létfontosságú megvel „etették” be négy éve. Fel- eredményeik minősítik őket élhetést biztosít, tehát azok
tehetnénk a kérdést, de felesle- és nem a címkéjük. Sokan szé- akik elégedetlenek a jelenlegi
ges, mert újabb hazugságözön gyellik korábbi párthűségüket, helyzettel, távollétükkel csak
volna a reakció. Ha figyelembe ezért választják a független jel- nekik kedveznek. Akik például
vesszük, hogy négy éve a füg- zőt, csak éppen döntéseikben Komárom jelenlegi helyzetégetlenség volt a divatos szlo- furcsa módon a pártlistákon ért felelősek, azok alig várják,
gen, nem sok eredményt hozott bekerültek mögé sorakoznak hogy szavazhassanak családa testületekben az úgynevezett fel. A „független” jelző csak tagjaikkal és barátaikkal együtt
függetlenek működése. Annak a polgármestereket illeti meg, (a jövőjükről), ám a távolmaraellenére, hogy a jelöltek siker- illetve elvárható tőlük, ugyan- dók csak az ő helyzetüket javítként könyvelik el az elmúlt is nekik kötelességük a város, ják. A címben feltett kérdésre
négy évet, valószínűleg sokan a község minden lakosát kel- a válasz egyértelmű: menni és
látják úgy, hogy ez is elpocsé- lőképpen képviselni.
tudatosan szavazni!

Most a lét a tét

Az önkormányzati választásokra szombaton, november 10-én
kerül sor 6021 választókerületben. 2926 településen választanak polgármestert és képviselőket. Szlovákiában több mint 4
millió választásra jogosult polgár él.
Az önkormányzati képviselő- Döntését a támogatott jelölt
választás során oda kell figyel- sorszámának
bekarikázásáni a szavazólapon található val jelzi. A szavazás során a
számokra. Ezek azt mutatják, választó egy paraván mögött
hogy az adott választókerület- karikázza be a választott jelölben mennyi képviselőt válasz- teket, a választólapot egy borítanak, illetve hogy a válasz- tékba teszi, ezt pedig bedobja
tópolgár maximum mennyi a választási urnába. Azok a vájelöltet karikázhat be. Ennek lasztók, akik komoly – például
túllépése esetén érvénytelen a egészségi – oknál fogva nem
szavazólap. A polgármesterje- tudnak eljönni a választóhelyilöltek esetében a választó csak ségbe, hordozható választási
egyetlen jelöltet választhat ki. urnát is kérvényezhetnek.

Kiégett a családi ház

Múlt héten, csütörtökön
reggel tűz ütött ki egy marcelházi családi házban, az
ötgyermekes család fedél
nélkül maradt. Valószínűleg a tüzet egy hároméves
kisgyermek okozta, aki
önfeledt játéka közben felgyújtotta takaróját, illetve
a szőnyeget. Annak ellenére, hogy a tűzoltók rövid
időn belül a helyszínre érkeztek, és a tüzet addig is
megpróbálták a szomszé-

dok segítségével eloltani, a
családi ház kiégett. Mentés
közben az édesapa másodfokú égési sérüléseket szenvedett, felesége és az egyik
gyermekük ugyancsak megsérült.
PENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
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A nyomozók sikeres munkájának eredményeképpen a bírósági tárgyalásig rács mögött maradnak a feltételezett gyilkosok és a megrendelők. Egyértelműen Alena Zsuzsová rendelte
meg Andrusko Zoltán közreműködésével a Kuciak-gyilkosságot. Feltételezhetően Szabó
Tamás adta le a halálos lövést, unokatestvére volt a sofőr. A megrendelők 70 000 eurót fizettek az oknyomozó újságíró megöléséért.
A Kuciak-gyilkosság egyik vádlottjának val- finak, a kecskeméti K. I. R.-nek is köze lehetett
lomása alapján a magyarországi, Pest megyei a fegyver beszerzéséhez. Erre utal az is, hogy a
Zebegényben élő K. L.-től származik a fegyver, gyilkosságok elkövetésének időpontjában telefoamellyel megölték a szlovák újságírót és barátnő- non beszéltek K. L.-lel.
jét. Minderre a szlovák nyomozók hívták fel ma- A felmerült magyar szálak miatt európai nyomogyarországi kollégáik figyelmét, amire a vallomá- zást kért a szlovák rendőrség, bevonva a magyar
son kívül a telekommunikációs adatok is utalnak. felet is. Ezek után több helyszínen is házkutatás
A magyar bűnüldöző szervek gyorsan reagáltak a és lefoglalás történt. A rendőrök mindkét magyar
felkérésre és bebizonyosodott, hogy K. L. három- férfit kihallgatták, A házkutatások során nem taezer euróért adta el a fegyvert személyesen Sz. láltak fegyvereket, de lefoglaltak számítógépeket,
Tamásnak, aki a gyanú szerint leadta a lövéseket. mobiltelefonokat és egyéb adathordozókat, ameA szlovák nyomozók szerint a két férfi telefonon lyek azt bizonyították, hogy a szlovák gyanúsítotegyeztetett egymással a fegyvervásárlásról.
tak és magyar „üzletfeleik” kapcsolatban álltak
Az is kiderült, hogy egy harmadik magyar fér- egymással.

Már Pellegrini kormányfőnél
van az örsújfalusi kisfiú levele

Deminger Nikola megunta a várakozást. Édesapja – az örsújfalusiak általános problémáinak
megoldását sürgető, tántoríthatatlan harcos –, már bejárta az összes illetékest, hogy segítsenek
megoldani a Kertek alja utca szennyvízproblémáját. A tízéves kisfiú legutóbb a szlovák kormány
elnökének, Peter Pellegrininek személyesen vitte el korosztálya képviseletében az alábbi levelet:

Tisztelt Pellegrini Kormányfő Úr!

Az én nevem Nikola Deminger. Mint egy tízéves kisfiú fordulok Önhöz azért, hogy valaki foglalkozzon a problémánkkal,
az Örsújfalun lakók és pajtásaim ügyével. Én és pajtásaim
olyan településen élünk, amellyel senki sem törődik. Nincs
iskolánk, csak iskolaépület, mert bezárták, nincs sportpályánk és pihenőparkunk. Nagyszüleink szomorúak, hogy
nem tudnak unokáikkal együtt játszani. A város (Komárom
– a szerk.) évek óta sok mindent ígérget, de úgy látom, hogy
hazudoznak. Tönkrementek az utcák, segítség pedig nincs.
Arra kérem Önt, hogy szenteljen időt ránk, állampolgárokra, akik kétségbeesetten várják a segítséget.
Köszönettel Nikola Deminger

Kitelepítik az összeférhetetlen bérlőket

Elcsendesedik végre a „Prúd II.” lakótelep?

A szépkorúak még emlékeznek arra, hogy a múlt század ötvenes éveiben, a hajógyár fejlesztésével egyidőben épültek fel Komáromban a vállalati lakások, amelyek lakótelepekké fejlődtek és az úgynevezett Prúd I. és II. nevet kapták. A rendszerváltást
követően az idősebb, nyugdíjaskorú lakók megdöbbenve vették észre, hogy egyes lakótömbök magánkézbe kerültek és fokozatosan péróvá vált környékük. Komáromban komoly gondot okoztak az összeférhetetlen lakosok és tavaly az egyes hivatalok és
a város nyomására az egyik lakótömböt kiürítették az Esztergályos utcán. Most a Hegesztők utcája problémás tömbje újulhat
meg, nyugalmat hozva az egész környéknek. Tavaly az Esztergályos utcán a rendkívüli körülmények miatt a KOMVaK elzárta
a vizet az egyik lakótömbben, a város kérésére más hivatalok is határozottabban felléptek a tulajdonossal szemben. Végül az ingatlan tulajdonost cserélt, majd kiköltöztették az ott lakó bérlőket a környék legproblémásabb lakótömbjéből. Azóta már zajlik
a felújítás, jelentősen javultak a körülmények.
Az első döntő lépésre még néhány évvel ezelőtt sor került,
amikor a Hegesztők utcájában
felszámolták a problémás lakótömböt és ott nyugdíjasotthont
alakítottak ki. Maradt azonban
egy másik épület, ahol továbbra is több összeférhetetlen
család él. A lakótelepen élők

folyamatos panaszait orvosolva, az épületet eladták, és az új
tulajdonossal már szerződést
is kötöttek. Az új tulajdonos
külső és belső átépítést és rendezett bérlakásokat tervez, ami
végre nyugalmat hozhat a környéknek.
Ez egy hosszabb egyeztetés
eredménye, ám a
tulajdonosváltás
kulcsfontosságú
volt, hogy teljes
rend legyen a Hegesztők utcájában.
A városi hivatal a
rendőrséggel közösen arra is figyel,
hogy a távozó problémás lakosok ne
legyenek önkényes
lakásfoglalók a város más területén,
mint ahogy arra az
elmúlt években számos eset is utal.
Az elmúlt napokban

hasonló
problémák voltak a VIIes bástya falánál
található telepen,
ahol szintén beilleszkedésre képtelen emberek laknak. Egyik éjjel
megtámadták
a
szomszédos víztisztító
állomás
őrét, korábban már
többször megdobálták az alkalmazottakat. Az építmények egy része
magántulajdonban
van, részben pedig
a városhoz tartozik. Az itteni helyzet rendezése megoldást teremthet ahhoz,
hogy a bástyafal egy tetszetős
sétáló zónává váljon a pihenni
vágyók számára.
Örömmel értesültünk arról,
hogy itt is megtörténtek az első
egyeztetések és körvonalazódik

a megoldás. Eredményt csak az
hozhat, ha az összeférhetetlen
és a nem együttműködő lakosokkal szemben a város zérótoleranciát hirdet. Senkinek
nincs joga egy lakókörnyezet
életét zavarni szemeteléssel,
hangoskodással.
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Hatalmas sikert aratott

Komáromért!

a régió kisállattenyésztőinek
XXII. kiállítása és versenye
Hagyománnyá vált, hogy október utolsó hétvégéjén a régió kisállattenyésztői Komáromban
tartják kiállításukat és egyben az általuk tenyésztett baromfik és haszonállatok értékelését.
A Kisállattenyésztők komáromi szervezete nyolc alapszervezet tevékenységét fogja össze, s
ennek eredményeképpen az idei kiállításra 66 tenyésztő hozta el legszebb „neveltjeit”.
A tenyésztők gazdag anyaggal szemmel nézte a kiállítás álla- megcsodálják a madarakat,
kedveskedtek a kiállítás láto- tait, ugyanis a lakótelepi falak kisemlősöket, hanem bepilgatóinak, hiszen 230 galamb, után testközelből csak most lantást nyerjenek a tenyésztés
70 udvari baromfi, 60 nyúl, láttak először házi szárnyaso- rejtelmeibe és idővel kedvet
25 vízi madár és 64 egzoti- kat, élőben simogathatták a kapjanak ehhez a hasznos hobkus madár várta vendégeit. mesekönyvekből ismert nyu- bihoz.
Összességében 450 különféle szikat. Pénteken, az első kiál- A kiállítás ideje alatt hat szakkisállat igazolta tenyésztők lítási napon a komáromi óvo- értő folyamatosan értékelte a
ügyességét és leleményes- dások és alsó tagozatos diákok kiállított állatok viselkedését,
ségét. A galambok között a ingyenesen kereshették fel a fajtatisztaságát, testfelépítését.
legnagyobb érdeklődést a ko- kiállítást, akik a helyszínen Vasárnap délután, röviddel a
máromi bukógalambok váltot- tarthattak pedagógusi felügye- kiállítás kapujának bezárásáták ki, amelyek a múlt század lettel rögtönzött természetis- val megkezdődött az értékelés
ötvenes éveiben még a járási meretet. A Kisállattenyésztők alapján történő rangsorolás.
székhely nevezetességei közé területi szervezetének nem tit- Az ítészek döntése alapján hat
tartoztak.
kolt célja, hogy az ilyen láto- első helyezett kapott serleget
Sok kis látogató tágra nyílt gatás során a gyerekek ne csak és díszoklevelet, de 55 tiszte-

letbeli elismerést is átnyújtottak. Közöttük volt a tízéves
Nikola Deminger is, aki igéretes reménység a fiatal tenyésztők között.
Az egyes kategóriák
egyéni győztesei:
Galambok: Prágai rövid csőrű vörösalapú versenygalamb
– tenyésztője a komáromi
Haľama Miroslav * Komáromi sárgahátú bukógalamb
– tenyésztője a komáromi

XII. alkalommal rendezik meg „Kari Napok és Tudomány Hete” elnevezésű rendezvénysorozatot

Tudomány, véradás és szórakozás

A Selye János Egyetem és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén sem titkolja, hogy az esti könnyed programokkal is tarkított rendezvénysorozat célja a tudomány népszerűsítése. A hétfőtől péntekig tartó esemény több érdekességet is
tartalmaz.
Lapzárta után, hétfőn két tudo- a szervezők várlátogatásra labor bemutatója következik a déseivel foglalkozó szimpómányos előadással vette kez- invitálják az érdeklődőket a Tiszti pavilon épületében. Pén- ziumot tartanak a tanárképző
detét a „Kari Napok”, először komáromi erődben. Ugyanitt teken az önjáró járművekről karon. A kari napokat délben
a robotika, majd az energia- tizenegykor drónos röptetés, szóló előadásra kerül sor, majd istentisztelet zárja a reformáminimalizációs módszerek és majd egy óra múlva a robotika a magyar nyelv oktatási kér- tus teológiai karon.
a képfeldolgozás témakörben.
Ezt két közéleti beszélgetés
követte. Bemutatkozott a már
több mint egy éve működő
Esterházy Akadémia, majd háBátorkeszi 2014-ben kezdte meg működését a Pro Futuro Villa Kezw polrom, a Selye János Egyetemen
gári társulás. A társulás célja, hogy a település történelméhez kapcsolódó
végzett tanár kerekasztala köadatokat, dokumentumokat, fényképeket, tárgyakat gyűjtse, feldolgozza és
vetkezett, tapasztalataikról, az
bemutassa az érdeklődőknek. A társulás az elmúlt négy esztendő alatt 14
elhelyezkedés nehézségeiről
tematikus időszaki kiállítást valósított meg a kultúrházban és a Bátorkeszi
és a tanári pályáról. Ezt követBorfesztiválok idején.
te a Kárpát-medence-i történe- Gyűjteményében nagy meny- nyúlketrecek, bognár és ezerti családnévatlasz bemutatója, nyiségű digitalizált fénykép, mester műhelyek. Az ingatlanmajd az egyetemi könyvtárban dokumentumanyag, bútor, me- hoz tartozik egy 10 áras kert is.
az éppen szakdolgozatírás- zőgazdasági eszközök, háztar- A telken még a régi, az építés
sal küzdő hallgatók kaptnak tási eszközök találhatók. Távlati után ültetett gyümölcsfák találsegítséget aktuális problémá- célként egy tájház – közösségi hatók, körte, alma, szilva és dió.
ikhoz. A keddi napot egy német konferencia, a Komorner
Germanistentag 2.0 indította,
egyidőben a Rákócziak családés rokonságtörténetét kutató
szimpóziummal. Este hatkor a
tanárképző kar tanár-diák estje következett, majd az estét a
„Művészetek éjszakája” zárta
a Pince klubban.
Az eddigi évekkel ellentétben
szerdán került sor a hagyományos véradásra a konferenciaközpontban, ahol mind a hallgatók, mind az idelátogatók háza létrehozását tűzte célul a Az összegyűlt pénz még terméadhattak vért. Ezzel egyidőben társulás tagsága. A cél megva- szetesen nem lett volna elegena projektpedagógiáról kezdő- lósítása érdekében 2016-ban dő az ingatlan megvételéhez.
dött előadás a tanárképző ka- gyűjtést indított a lakosok kör- Ezért az elmúlt esztendő végén
ron, a tőzsdei befektetésekről, ében. Téglajegyek kiadásával, az Emberi Erőforrások Minisz- után az épület megvásárlásra
a gyógyszerészetről és az an- bálok szervezésével, vásárok tériumához fordult a polgári került.
gol mint idegennyelv oktatásá- rendezésével sikerül 4200 eu- társulás. Balog Zoltán akkori Eddig két rendezvényt szerveról. Az automatizáció, majd az rót összegyűjteni. Sikerült egy miniszter úr jóváhagyta a támo- zett a társulás az ingatlanban.
intelligens modellezés, illetve ingatlant is találni a faluban. Az gatást. Az összeg megérkezte Még 2016-ban egy találkozót
a tudomány természete került épület 1932-ben
terítékre.
épült vályogtégA csütörtök a hagyományok- lából, klasszikus
hoz hűen az egészség jegyében beosztású
két
zajlik, idén is ezen a napon szoba,
közérendezik meg a sportnapot, pen konyha és
ezzel egyidőben pedig a szo- az egész épület
ciológia vizsgálata következik hosszában gang.
szlovák-magyar kontextusban. De van alápincéEzt követi az ugariti kultúra zett nyári konybemutatása. Tizenegytől a Ma- ha, füstölő, sergyar7 szerkesztősége mutatko- tés, baromfi ólak,
zik be, ezzel egyidőben pedig

Kánai František * TarkaTexan
– tenyésztője az udvardi Bajkai Ondrej * Nyulak: francia
kék kosorrú – tenyésztője az
örsújfalui Geljenová Beata *
Baromfiak: alsó-rajnai sárga
– tenyésztője az érsekújvári
Aszódi József * Egzotikus
madarak: Sándor-pinty – tenyésztője az ekeli Takács Zoltán.
A kiállítás
szervezőbizottsága

Jakab István

a Dunatáj.sk szerkesztője,
lapunk rendszergazdája

Megnyíltak a gútai
óvodák kapui
A szülők számára külön gondot okozott, hogy a múlt hét
folyamán a gútai Erdő utcai
óvodákat a higiéniai intézet
szakemberei bezáratták, mert
az ivóvizet szennyezettnek találta.
A Nyugatszlovákiai Víz- és Kanalizációs Művek igazgatósága
azonnal intézkedett és megállapították, hogy a külső vezeték
szelephibája miatt kellett elzárni az Erdő utca 8., illetve 10-es
szám alatt működő óvodát. –
Szerencsére a szülők nagy része
az iskolaszünet miatt odahaza
tartózkodott.
A Nagyboldogasszony Iskolaközpont és a szlovák tannyelvű
óvoda is felajánlotta segítségét
a gyermekek elhelyezése érdekében – tájékoztatta lapunkat
Tóth Szilvia óvodaigazgató.

Különleges tárlat a Limes Galériában
Dr. Nagy Károly nyugalmazott komáromi állatorvos több éve
foglalkozik a mások számára hulladék művészi újrahasznosításával. Október 30-án a Dúdor István-teremben nyitották
meg „Fából vaskarika” című kiállítását, amely jó példa arra,
hogy a 73 éves alkotó lépést tart a kor követelményeivel, és
munkáihoz társított üzenetekben gyakran szerepel az al-Kaida és az Iszlám Állam „tevékenysége”. Avantgárd alkotóként
továbbgondolkodásra érdemes üzenetekkel gazdagítja az
eredetileg más rendeltetésű tárgyakat.

Tájház Bátorkeszin

támogatói számára, hogy bemutassák az ingatlant, melyre a
gyűjtés megindult. 2018 áprilisában bekacsolódtak a Magyarországon immár hagyománnyá
vált Tájházak Napjába. Ekkor
kiállítással, műsorral várták
a vendégeket. Lehetőség volt
lovaskocsin megszemlélni a
település központját, ellátogatni a Kovást József Alapiskola
Matula Természettudományi
múzeumába, illetve a két dűlő
borospincéibe. A rendezvény
társszervezője a szőnyi Kemence Egyesület volt. Tevékenysé-

gük példaértékű a bátorkeszi
polgári társulás számára is,
hiszen közösségteremtő, érdekes rendezvényeiken nagyon
sok helyi lakos tölthet el kellemes és hasznos perceket. A
két társulás, egyesület közös
pályázatok beadásával szeretné
bővíteni a közös rendezvények
számát.
A bátorkeszi Pro Futuro Villa
Kezw polgári társulás számára pedig megkezdődik az igazi
„fészekrakás”, a tájház fokozatos felújítása, berendezése és
közösségteremtő tevékenysége.
Felvételeinken – (balra fent)
a Kemence Egyesület bábcsoportjának fellépése, – (balra
lent és jobbra fent) a rendezvény megnyitója a nézőkkel,
illetve a Kemence Egyesület
elnökével Schmelczné Bajmóczi Ildikó és Bzsoch Gizella, – (középen) Nátek Eszterke népdalt énekel – úton a
lovaskocsival
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„Jó bornak is kell a cégér”

Emlékezések

Mozart in D – hangverseny
Komáromban
A Komáromi Kamarazenekar PT, Komárom városa és a
Komáromi Művészeti Alapiskola a fenti címen nagyszabású
Mozart-hangversenyt rendeztek. A hangverseny műsorát az
ötletgazda, Medveczky Szabolcs, a Komáromi Kamarazenekar művészeti vezetője és karmestere állította össze: Don
Giovanni – Overture, Piano Concerto No. 20., Requiem K,
V 628. A műsor szólistái Sárközi Xénia – szoprán, Pintérová Eva – alt, Klein Ottokar – tenor, valamint Gaál Jenő
– basszus voltak. Egyértelműen leszögezhetjük, a komáromi Kultúrpalota patinás dísztermét zsúfolásig megtöltő – a
nemesebb zenét is igénylő – közönségnek nagy élményben
volt része. Medveczky Szabolcs a műsorválasztást illetően
ismét nagyot mert álmodni. Mi több, avatott kézzel valódi
együttessé tudta összekovácsolni zenekarát a Józsa Mónika
karnagy által kiválóan felkészített énekkarral, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusával, s az ugyancsak
becsületesen felkészült szólistákkal.

Különösen nagy örömünkre
szolgál, hogy a zenekar és a
kórus mellett a koncert énekes szólistái is mind hazaiak
voltak. Sárközi Xénia Komáromszentpéter szülötte – a Komáromi Művészeti Alapiskola
volt növendéke Balog Rózsa
osztályában –, aki a Budapesti
Zeneakadémián szerezte ének-

harmónia Kórusának szólistája. Fejes Krisztina zongoraművésznő Budapestről érkezett.
Fellépésével most is igazolta a
– Medveczky Ádám Kossuthdíjas karmester által – róla írottakat: „Kitűnő előadóművész.
Technikai felkészültsége csak
alapja magasfokú zeneiségének. Tónusa, kifejezőkészsége

művészi diplomáját. Eva Pintérová érsekújvári, az éneklés
művészetét a Pozsonyi Konzervatóriumban tanulta, és a
bécsi Prayner konzervatóriumban tökéletesítette. 2013-óta a
Bécsi Állami Opera Extern
Kórusának, és az intézmény
Konzertvereinigung csoportjának tagja, 2015-óta a csoporttal résztvevője a Salzburgi Nyári Operafesztiválnak.
Klein Ottokar Érsekújvárban
született (jelenleg a város polgármestere) világjáró operaénekes. Gaál Jenő Komárom
szülötte, családjával Somorján
él, a világot járó Szlovák Fil-

színes, sokrétű és poétikus.”
Most is felettébb nagy élmény
volt játékát hallgatni.
Most tekintsünk be egy kicsit a
kulisszák mögé. Hogyan születik egy ilyen nagyszabású
rendezvény? – kérdezem Rudolf Harmatot, aki megalakulásától kezdve mindmáig aktív
muzsikusa a zenekarnak, mi
több: a zenekar (egyben polgári társulás elnöke) életének
fő szervezője, a működéshez
szükséges anyagiak (pályázatok útján és támogatók általi)
biztosítója. A válasz: összefogással; a szervezés terén egyre
többet segítenek az ifjabb ze-

Bastrnák Tibor távozott
a komáromi közéletből?

Múlt hét végén, sajtótájékoztató keretében jelentette be Bastrnák
Tibor, korábbi volt polgármester, a Híd komáromi szervezetének
elnöke, hogy nem csak a városi önkormányzatból, hanem a párt
járási elnöki tisztségéből is távozik. Helyébe Héder Ágnes kerül,
aki a város polgármesteri tisztségéért is indul.
Valójában az előrelátók számá- der Ágnesre, ugyanis a válaszra nem okozott meglepetést ez tási eredményektől függetlenül
a döntés. – A frakció vezetése két ciklus között is figyelemés a parlamenti munkám első- mel kell kísérni az önkormánysorban Pozsonyhoz és Nyitrá- zati munkát. Ehhez pedig olyan
hoz köt, ezért úgy döntöttem, emberre van szükség, aki napi
hogy átadom a helyemet a Híd szinten figyelemmel tudja kíkomáromi alapszervezetében sérni a komáromi történéseket.
Héder Ágnesnek, a Híd komá- …Mint ismeretes Hédernek a
romi polgármester-jelöltjének nyitrai Konstantin Filozófus
– mondta el Bastrnák Tibor. Egyetemről szellemi termék elMajd hozzátette – a Híd nem tulajdonítása (plagizálás) miatt
csupán rövidtávon számít Hé- kellett távoznia…

Meghívó Végh Éva kiállítására
a komáromi Limes Galériába

nekari tagok – kollégáim: Kulin Eduard és Boris Borsányi,
a helyi művészeti alapiskola
pedagógusai.
– A szervezőknek mi okozta
most a legnagyobb gondot?
– Megtalálni azt a műkedvelő
kórust, amely képes és hajlandó egy olyan nagylélegzetű mű,
mint Mozart Requiemje megtanulására és hivatásos szinten
való előadására; továbbá a szólistákkal való egyeztetés: a próbalehetőségek
megtalálása.
Végül, hogy
a hangverseny
összeállt, főképpen annak
köszönhető,
hogy a zenekari és énekkari
tagok,
valamint
a
szólisták egyaránt vállalták
a nagy kihívást. Nagyon
akarták, hogy
ez a nem mindennapi kezdeményezés
létrejöjjön itt Komáromban.
– Köszönet érte mindenkinek –
fűzöm hozzá én.

újfent előadásra kerül; nagy
örömünkre lenne, ha a Mozartkoncertünket is többször eljátszhatnánk, ha meghívnának
bennünket vendégszereplésre
– mondta az elnök úr.
Jómagam szentül meg vagyok
győződve róla, hogy az ilyen
nagyszabású zenei rendezvényre másutt is lenne igény;
de a média részéről sokkal
nagyobb odafigyelésre lenne
szükség! Mi több: mind a helyi televízióban, mind a Szlovák TV magyar adásában az
illetékeseknek teret kellene
biztosítaniuk egy-egy nívós
hangverseny (ünnepnapokon
való) közvetítésére. Ha ezáltal
a nagyközönség megismerné
hazai művészeinket – zenakarokat, énekkarokat, szólistákat
– bizonyára több kisvárosunk
élne a lehetőséggel: azok meghívása által színesebbé, gazdagabbá, színvonalasabbá tenni
az ünnepi rendezvényeiket.
Egyelőre azonban örüljünk
annak, hogy – élén kiváló művészeti vezetőjével már 50 éve
működik a Komáromi Kamarazenekar, 54. életévét tapossa
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa, s
hogy a két nagyszerű társaság

– Tudom, az utóbbi időben a
zenekar is sokat vállalt, és keményen dolgozott, hiszen – a
mű születésének 85-ik évfordulója alkalmából – vállalta
Kodály Zoltán Galántai táncok
című nagyzenekari művének
Galántán való előadását is. Jelen voltam, nagy siker volt. Hogyan tovább?
– A Galántai táncok más Kodály művek társaságában november 5-én Dél-Komáromban

egymásra talált. Örüljünk,
hogy a zenekar működését
Észak- és Dél-Komárom egyaránt támogatja, és reménykedjünk, hogy Galántát majd több
helység is követi: érdeklődéssel lesz mind a Komáromi
Kamarazenekar, mind pedig a
Vass Lajos Kórus, s csakúgy a
régiónkban élő kiváló művészeink iránt is.
Stirber Lajos
(Krüger Viktor felvételei)

Október 26-án sok művészetpártoló jelenlétében, ünnepélyes
keretek közt nyitották meg a sokoldalú képzőművész, a dorogi illetőségű Végh Éva kiállítását. Utoljára négy évvel ezelőtt volt kiállítása a Csemadok Galériában és a Duna Menti
Múzeumban, most a Limes Galéria adott otthont tárlatának.
A kiállítást PhDr. Farkas Ve- technikájával bemutatkozik.
ronika, a Limes Galéria veze- Napjainkban a hajósi Nemtője nyitotta meg és kifejezte zetközi Művésztelep vezetőmeggyőződését, hogy az idei je, ahol Matteo Massagrande
ősz folyamán az emlékezés a olasz festőművész segítségével
dorogi bányászatra és az ott sajátította el az akril festészet
dolgozó bányászokra, mara- alapjait. Az elmúlt években
dandó élményeket jelenthet a több, mint 300 közös és egyéni
kiállítás látogatóinak. Stubendek
László, Komárom
polgármestere és
Dr. Tittman János,
Dorog polgármestere köszöntötték
a két városból érkező közönséget.
Stubendek László
kifejezte örömét,
hogy Dorog részéről nagy az
érdeklődés a kiállítás és Komárom
városa iránt, Dr.
Tittman János pedig elmondta, kiállításon mutatkozott be Mahogy egy autóbusznyi doro- gyarországon, Szlovákiában,
gi lakost utaztattak ide, akik Franciaországban, Belgiumnagyon jól érzik magukat a ban, Olaszországban, Romászép Duna menti városban. Az niában, Szerbiában, Indiában,
Szlovéniában
és
számos más országban. Mindenütt osztatlan sikert aratott
műveivel.
Az
Emlékezések
című tárlat szép
emléket állít a ma
már nem létező dorogi bányászatnak,
ahol a szülei is dolgoztak. Érdekes a
„Szénrakodó” monumentális sorozat,
a belső tereket a
„Sárisáp” sorozat
képei mutatják be.
A néző azt érzi,
mintha ő maga is ott
lépkedne a festett
terekben. A „Dorog” és a „Család”
alkotó munkásságát Miglin- című képei elsősorban mély
czi Éva művészeti író nyitotta emberi érzéseket tárnak elénk.
meg. Többek között bemutatta A kiállítás november 18-ig teVégh Éva festőművészt, aki kinthető meg a Limes Galári1955-ben Budapesten szüle- ában.
tett, de most már Dorogon él és
Dr. Bende István
alkot. A nemzetközi kortárs képzőművészetben
már elismert művésznő,
1978-ban Egerben szerzett tanári diplomát. Szép
és gyakran különleges
alkotásai megtalálhatók
köz- és magángyűjteményekben is. Mivel Végh
Éva kíváncsi és kísérletező alkat, sok technikával
dolgozik. Eleinte olaj- és
vegyes technikával dolgozott, ám a múlt század
80-as éveiben selyemfestéssel és tűzzománccal is
foglakozott. A kiállításon szinte minden eddigi

Balassagyarmati
vendégek Gútán

A gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskola október
26-án vendégül látta a balassagyarmati Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
tanulóit és tanárait. A gútai Szabadidőközpontban
Decsi Katalin igazgatónő köszöntötte a vendégeket,
majd Pollák Zsófia VI. A osztályos tanuló mutatta be
prezentációjában Gúta város történelmét, nevezetességeit, hagyományait.
Ezt követően a vendégek emlékművénél folytatómegtekintették a Gúta dott, ahol a vendégiskola
TV imázsfilmjét. A balas- tanulói koszorút helyeztek
sagyarmati diákok nagy el. A vendégek felkeresték
élvezettel kóstolták meg még Gúta további neveza hamisítatlan gútai kat- hetességeit is, közöttük a
tancsot is. A program az I. vízimalmot, a Béke-várat
világháború áldozatainak és a skanzenépületeket.
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Növényvédelem

Reggelinél

Balkonos virágok teleltetése

A virágágyakban a kiültetett egynyári dísznövények a
szeptember közepén jelentkező csúcsvirágzás után elkezdenek csúnyulni. A fővirágok
elbarnulva fokozatosan elszáradnak, a mellékvirágok kisebb
virágokkal és kisebb intenzitással, de csodálatos színekben
pompáznak még egy darabig.
Mindaddig, amíg az első fagypont körüli hajnali hőmérséklet végleg meg nem pecsételi
a sorsukat – elpusztulnak. Ez
történik a petúniákkal, büdöskékkel, egynyári dáliákkal, a
csodálatos mindignyíló begóniákkal, a rózsameténggel, a
celóziákkal, a tündérkürttel, a
menyecskeszemmel, a pillangóvirággal, a záporvirággal, a
vaníliavirággal, az árnyéki törpe nebáncsvirággal, a pozsgás
levelű porcsinrózsával, a paprikavirággal és még számtalan
úgynevezett egynyári virággal. Nem tudjuk megmenteni
őket. Némelyik növénynél az
elhullatott magvakból tavaszszal új növények hajtanak ki,
amelyekből ritkítással felnevelhetjük a legerősebbeket. Az
igényesebb növények, illetve
a nemesített fajták virágmagját, vagy palántáját újra meg
kell vásárolnunk a következő
évben.
Van azonban néhány növény,
amelyet gondos kezek megfelelő feltételek mellett meg
tudnak menteni, át tudnak
teleltetni. A muskátlival beültetett balkonládákat, és a
még hordozható súlyú dézsában tartott leandereket, kínai
hibiszkuszokat, enciánfákat,
citromfákat, kefevirágot, sé-

tányrózsát a kertből, teraszról
bevihetjük, és számukra optimális környezetet biztosítva
átteleltethetjük. A teleltetés
nem könnyű feladat, és a legtöbb lakásban nincs is a teleltetésre megfelelő helyiség.
Ám a nagyobb értékű dézsás
növények teleltetését érdemes
megoldani, hogy a következő
évben még nagyobb virágpompával ajándékozhassanak
meg bennünket. A dézsás növények jelentős része hűvös,
fagymentes, de világos helyen,
„alig” öntözéssel teleltethető.
A murvafürtöt (lent – Bouga-

invillea) erősen visszametszve
tesszük el télire. Virágzását az
átmeneti szárazon tartás és az
alacsony hőmérséklet indukálja. Szintén visszametsszük
az angyaltrombitát (Brugmansia), a rozmaringot, a kínai
hibiszkuszt. A leándert 4-8
°C-os, világos helyiségben,
kevés öntözéssel, visszamet-

szés nélkül teleltetjük, mert
visszametszéssel a következő
évi virágzás elmarad.
A muskátlikat a fagyok előtt
egy világos, 4-10 °C-os, nem
túl száraz levegőjű helyiségbe
hordjuk be, és saját edényükben, szárazon tartva teleltetjük
őket. A tövekről előtte le kell
vágni a száraz, beteg leveleket, mert ezekkel kórokozókat,
kártevőket hurcolhatunk be,
valamint a virágokat és a bimbókat, mert ezek kifejlődve
legyöngítik a töveket. Leghamarabb február közepén, megkezdjük a tövek felkészítését
és fokozatos „előhajtatását”. A
növényeket visszavágjuk: kiválasztjuk a legerősebb hajtásokat (3-4-nél nem többet), és
ezeket egy talajhoz közeli erős
oldalhajtásra, vagy ha ilyen
nincs, akkor 3-4 szemre viszszavágjuk. A visszavágott töveket friss földbe átültetjük, és
kissé melegebb helyre átviszszük, majd megkezdjük a fokozatos öntözésüket. A tövek
a világos és melegebb helyen
újra kihajtanak és megerősödnek. Áprilistól a növényeket
fokozatos edzetéssel szoktatjuk hozzá a kinti levegőhöz
és a fényhez, majd a tavaszi
fagyok elmúltával már biztonsággal kitehetők a szabadba.
A futó muskátlik nehezen teleltethetők, ezeket érdemesebb
újra megvenni. Ha mégis ragaszkodunk a teleltetéshez,
számukra csak az első módszer ajánlható.
–ezm–

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

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

humor-csokor
A kaszárnyában csörög a telefon. A kiskatona felveszi:
– Melyik barom telefonál már megint?
– Tudja maga kivel beszél? – kérdezi a telefonban lévő hang.
– Nem – felel a kiskatona. – Kivel?
– Kovács ezredessel.
– Kovács ezredes, és maga tudja, kivel beszél?
– Nem.
– Akkor mázlim van – mondja és lecsapja
a kagylót
– Milyen a jó anyós?
– Amelyik olyan, mint az üstökös: ritkán közelít és akkor is húzza a csíkot.
– Doktor úr! A beteg jobban van!
– Miből gondolja?
– Megszólalt!
– És mit mondott?
– Azt, hogy nagyon rosszul van.
– Jean! Miért dobta bele az órámat a gőzölgő fazékba?
– Mert fő a pontosság, uram!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha megtalálja a módját
annak, hogy megerősítse önbizalmát, nem lesz szüksége arra,
hogy folyamatos hódításokkal bizonyítsa magának, mennyire
ellenállhatatlan a másik nem szemében. Hozza felszínre alkotó,
kreatív énjét! Keressen másféle visszaigazolásokat, bátran legyen kezdeményező!
HALAK (február 21. – március 20.) Elismerésben és váratlan
bevételben részesülhet ezen a héten. Sikerének titka abban rejlik, hogy bátran változtat, kipróbálja az új utakat, ugyanakkor a
bevált, régi módszereket sem mellőzi. Munkájában igyekezzen
egyetértőbb lenni főnökével, különben ön ellen fordulhat! Kollégái továbbra is rajonganak önért.
KOS (március 21. – április 20.) Minden igyekezete ellenére
rosszul alakult pár dolog magánéletében. Nem érti miért, pedig
könnyen rájöhetne, hogy a kommunikáció terén akadtak gondjai.
Meg kell értenie, hogy a szavak súlya nem elhanyagolható és
rossz helyen rosszkor alkalmazva, romboló hatásuk is lehet.
BIKA (április 21. – május 20.) Nehezen tud most döntéseket
hozni, mert mindig úgy érzi, ezáltal kimarad valamiből. Ez különösen akkor esik nehezére, ha érzelmileg is érintett az adott kérdésben. Egyszerűen nem képes reálisan érzékelni az észérvek,
illetve az érzések arányát és ezzel tisztában is van.

Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési tervben is szereplő) telek.

Tel.: 0907 789 807

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

Két szőke nő beszélget:
– Képzeld, ma elvégeztem a terhességi tesztet…
– Húú… és nagyon nehezek voltak a kérdések?
Este hazamegy a feleség. Így szól a férjéhez:
– Van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam
előbb?
– A jót.
– Működött a légzsák!

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

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nézzen szembe olyan kihívásokkal is, amelyekről már előre tudja, hogy bizonytalanságot
hozhatnak az életébe. Ha megszabadul ettől a félelmétől, sokkal felszabadultabbá válik párkapcsolata is. Kedvese azt fogja
érezni, hogy bátran mer kockáztatni és ő ezt nagyra értékeli.
RÁK (június 22. – július 22.) Problémás helyzetben mindig jusson eszébe, hogy a humor, ha nem is oldja meg a gondokat, érzelmileg közelebb hozza önöket egymáshoz, és amikor csökken a
feszültség, könnyebb meghallgatni egymást és megoldást találni.
Legyen megbocsátóbb nézeteltérések esetén!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Függetlenségét, amelyért olyan sok áldozatot hozott és amit olyan fontosnak érzett,
mostanában egyre gyakrabban érzi tehernek, amely megakadályozza, hogy arra tartson és úgy alakítsa az életét, a környezetét, ahogyan szeretné, hiszen ahhoz szorosabb elkötelezettségek
szükségesek.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Az érzékeny torok
azoknál az embereknél figyelhető meg, akik elfojtják magukban az érzelmeiket. Ilyenkor kérdezze meg önmagától, hogy
mit kellene kifejeznie, mi az, amit visszatart magában. Sokszor azonnal elmúlik a torokpanasza, amint beszélni kezd
az érzéseiről. Az is előfordulhat, hogy feleslegesen túlhajtja
magát.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Mostanában szívesen
osztja meg gondolatait másokkal, élvezi, ha beszélgethet emberekkel, ha új barátokra tehet szert. Mivel ötletei frissek és merészek, olyan partnerre van szüksége, aki nem csak tiszteli önállóságát, hanem tolerálja is újonnan ébredt nyitottságát!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A sportban és szórakozásban ezen a héten mindent elérhet és megvalósíthat, amire
csak vágyik. Mindkettő tökéletesen ki tudja kapcsolni és végre
nem folyamatosan a párkapcsolatán vagy munkáján töri a fejét,
ami kellemes változatosságot jelent az elmúlt hetek történései
után.
NYILAS (november 23. – december 21.) Sokszor van olyan érzése, hogy csak sodródik, de ettől az érzéstől nem kellene hogy
szenvedjen. Úgy is megélheti az élethez való hozzáállását, hogy
hallgat finom belső megérzéseire és azokkal összhangban cselekszik. Ez pedig egy mélységes hitről és hagyatkozási képességről árulkodik.
BAK (december 22. – január 20.) Bár nagy szüksége van a társaságra, különösen az elesettek társaságára, most mégis valahogy
kerüli az olyan helyzeteket és elkötelezettségeket, amelyek révén
valaki hosszú időre a társa lehetne. Egyszerre vágyik a magányra
és menekülne előle. Ne aggódjon, nem tart sokáig ez az állapot,
hamar betoppanhat a nagy „Ő”!
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Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt: 0908

944 944

Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig.
KN, NZ, DS járásokból
rendszeres vonalellátásra.
Tel.: 0905329 889.

Eladó fabrikett
(5,50 euró/40 kg).
Tel.: 0907 769 780.

Eladó – 2019 szeptemberéig jótállásos –
Kenwood KHH323 konyhai robotgép 150 euróért.
Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

* Eladó GútaNagyszigeten régebbi családi ház.
nagy kerttel. Tel.:
035/777 3084.

Érintős, digitális kaputelefon központok szerelése. RFID beléptető egységek
számkóddal és proxikoronggal.
Üzenet: 0903 289 663

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

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

Építés, átépítés, hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

Minőségi festést
(KN és környéke)
kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650
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SZOMBAT

VASÁRNAP

M1

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 Éjszakai program

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 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, 0.02
Éjszakai program

TV2

TV2

7.0 5 Me s é k , 12 .45 C s a l á d i t it ko k , 13. 50 Na g y
d u r r a n á s á s 2 . (a m e r.),
15. 50 Wa l ke r, a t e x a s i ko p ó (a m e r.), 16 . 55
He g y i d o k t o r (n é m e t),
18 .0 0
Té nye k ,
18 . 55
A f ü g g e t l e n s é g n a p ja
(a m e r.), 21.45 M i s s io n :
I m p o s s i bl e (a m e r.), 0. 50
H a lj m e g m á s ko r! (a n g ol - a m e r.)

9.05 Mása és a medve (orosz), 10.30 Több,
mint testőr (amer.), 13.15
A
f üggetlenség
napja
(amer.), 15.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 16.55
Hegyi doktor (német),
18.00 Tények, 18.55 Sztárban sztár, 22.15 A ranyélet
(mag yar), 23.45 Hazárdjáték (amer.)

RTL Klub

7.20 Kölyök k lub, 12.20
Pacsi!, 14.0 0 A z iga zi
nő, 15.05 Dok tor Mu r phy
(a mer.), 16.10 Kut yá k és
macská k (a mer.), 18.0 0
Hí radó,
18.55
Fók usz
Plusz , 20.0 0 X-Fa k tor,
22.25 Magic Mi ke X X L
(a mer.), 0.35 R idd ick (a ngol-a mer.)

RTL II

9.00
Ausztrál
ex pressz
(ausztrál), 10.55 Hazug
csajok társasága (amer.),
12.45 Otthon, véres otthon (amer.), 14.50 ValóVilág, 19.50 Szilveszter éjjel
(amer.), 22.00 ValóVilág,
23.30 Éjféli látomás (amer.görög)

M2
12.45 Mi r r-Mu r r kandú r
kalandjai, 13.20 Hát milyenek az állatok…, 14.10
A k is sárkány kalandjai,
16.40 Dr. Plüssi, 18.15
Lilli, a k is boszorkány,
20.15 Violet t a (argentin),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
Jazz A k usz ti k, 23.50 A kvár iu m St age Pass, 0.50
Á r nyékos (í r-angol)

Duna tv

9. 50 Ná l a t o k l a k n a k á l l a t o k ?, 12 . 50 R e x Ró m á b a n (n é m e t), 13.45 K é m köl yö k (a m e r.), 15. 2 5
M á g n á s M i s k a (m a g y a r),
17.0 0
Gaszt roangyal,
18 .0 0 H í r a d ó, 18 . 35 Sz e rencseszombat,
19. 35
Sz el l e m í r t ó k 2 . (a m e r.),
21. 30 A g y a n ú á r nyé k a
(a m e r.), 2 3. 2 0 O n t h e
S p o t , 0. 2 0 Ö n ö k ké r t é k

Duna World

10.45 Ö t kont i nen s, 11.30
O r ient Express (mag ya r),
13.20
La ntos
Fe renc,
14.15 Csalá d-ba r át , 16.20
Új idők új d alai, 16.55
Sz í ne -java , 18.50 Té rké p,
19.25 Í zőr zők , 20.0 0 Do k u zóna , 21.0 0 H í r a dók ,
21.35 Fábr y, 22.55 Tót h
Já nos
(mag ya r),
0.0 0
O pe r a Café

Pozsony 1

12.15 Szlovákia, szeretlek!, 14.20 Miss Marple
nyomoz (angol), 16.00 Választások, 17.50 Úttalan
utakon, 18.25 Építs házat,
ültess fát!, 19.0 0 H í r a dó,
20.30 A test titkai, 21.25
Talkshow, 22.20 Választások, 0.40 Miss Marple
nyomoz (angol)

Pozsony 2

13.05 Farmereknek, 13.35
Vadászmagazin,
14.15
Labdarúgás, 16.45 Jégkorong, 19.40 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Őrangyalok, 20.35 Signum
laudis, 22.05 Azonos ég
alatt (német)

Markíza tv

11.15 A maszk (amer.),
13.15 Valahol már láttalak,
16.15 Hir telen har minc
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Parker (amer.), 23.05 Ügynökjátszma (amer.), 1.05
Parker (amer.)

JOJ TV

11.00 Evelin világa, 11.35
I k rek, 12.30 Csillag sz ületi k, 14.05 Hihetetlenül
tehetségesek, 14.35 Twister (amer.), 17.15 Sh rek
(amer.),
19.00
K r imi,
19.30 Hí radó, 20.25 Spor t,
20.35 Csillag sz ületi k,
22.00 Áll az al k u, 23.00
Lepat tint va (amer.), 2.00
A következő három nap
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.20 High
Life, 12.55 Lila füge, 14.00
Profi a konyhámban, 15.40
A szomszéd nője mindig zöldebb (amer.), 18.00 Híradó,
18.55 X-Faktor, 21.15 Thor:
Sötét világ (amer.), 23.50 Fogságban (amer.)

RTL II

10.15 Kiskarácsony mindenáron (amer.), 12.00
Segítség, bajban vagyok!,
16.00 ValóVilág, 17.00
Sakáltanya (amer.), 19.00
Showder Klub, 20.00 ValóVilág, 22.30 Az ügyfél
(amer.), 01.00 Vámpírakadémia (amer.)

M2

12.55 Di nó Da n , 13.25
Claude, 14.10 A k is sá rk á ny k ala ndjai, 15.50
M ickey és a z autóve rseny zők , 16.40 D r. Plü ssi,
17.50 Va mpi r i na , 18.15
Lill i, a k is boszork á ny,
20.10 Violet t a (a rgent i n),
21.10 Felcsípve (f r a ncia),
23.45 Velvet Divat há z
(spa nyol)

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól
a nót a , 13.15 Pa r t it ú ra ,
15.35 Pist a tek i ntetes ú r
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?,
18.35
Ő ra ng yal
(a mer.), 19.30 Mag ya rország, szeretlek!, 21.05
Had a k út já n (a mer.-a ngol), 23.30 A z esk üdt
(a mer.)

Duna World

10.30 Fölszállot t a páva ,
13.50 A jó pá sz tor, 14.50
A hol a Ga ngesz sz ü let i k ,
15.55 Mesélő cég t áblá k ,
16.55 Sz í ne -java , 18.55
Ö t kont i nen s, 19.25 Hazajá ró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal, 21.35 Isten a r á csok
mögöt t , 22.35 Hog y volt?

Pozsony 1

11. 2 5 A v i l á g ké p e k b e n ,
13. 2 5 A z aj t ó m ög ö t t ,
14.10 B u d Bi n d i , 14.45
A r a n y ke z ű
iparosok,
17.45 Me nj ü n k a ke r tb e!, 19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30
A h a t á r (ol a s z), 2 2 .0 5 A
h a t á r 2 . (ol a s z), 2 3. 55
Ne g y ve n n é g y (s z l ov á k)

Pozsony 2

13.30 O r ient á ciók , 13.55
Szóval, 14.15 Jég korong,
17.0 0 Ten isz , 19.30 Est i
mese, 19.50 H í r a dó, 20.10
Self r idge
úr
(a ngol),
21.0 0 Ha ng ve r seny a bé kéé r t , 22.40 Med nyá nsz k y (szlová k)

Markíza tv

7.10 Scooby-Doo (amer.),
7.30 Tom és Jerry, 7.50
A Maszk (amer.), 10.00
Választások, 11.00 Chart
Show, 13.00 Szökőkút
Zsuzsannának (szlovák),
14.50 Csinibabák klubja (amer.), 16.55 Felvég,
alvég (szlovák), 18.15
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Hí radó, 20.30 Valahol már láttalak, 23.15
Hirtelen harminc (amer.),
1.30 Csinibabák klubja
(amer.)

JOJ TV

8.55 Ch ip és Dale, 10.20
Sh rek (a mer.), 12.0 0 A nya
vag yok , 13.05 Eb a t it ka
m i nden nek (a mer.), 14.50
Mi nonok (a mer.), 16.50 A
nya raló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.25 Spor t, 20.35 A
Vad ász és a Jég k i rály nő
(a mer.), 23.10 A behajtók
(a mer.), 22.45 Ker t vá rosi
kom ma ndó (a mer.)

HÉTFŐ

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

TV2

TV2

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Ninja Warrior Hungary,
22.40 Elrabolva (amer.),
23.55 Szörnyek tengere
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
A legbátrabb páros, 22.00
Bogaras szülők (amer.),
22.40 NCIS (amer.), 0.25
Lángoló Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok
szállodája (mexikói), 16.50
Feriha (török), 18.00 Tények, 19.00 Mit tenne a
gyereked?, 20.40 Sztárok
és párok, 22.25 Zoo – Állati
ösztön (amer.), 0.00 Rocky
3. (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Mit tenne a gyereked?,
20.40 Sztárok és párok,
22.25 A milliárdos körzet
(amer.), 1.05 NCIS: Los Angeles. (amer.)

TV2

5.35 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 21.00 Barátok
közt, 21.55 Éjjel-nappal
Budapest, 22.50 Szulejmán
(török), 2.15 A belső ellenség (amer.)

5.35 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 21.00 Barátok
közt, 21.40 Éjjel-nappal
Budapest, 22.50 Privát kopók (amer.), 2.40 A belső
ellenség (amer.)

RTL Klub

M1

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Éjjel-nappal
Budapest, 22.40 Dr. Csont
(amer.), 2.00 Gyilkos hajsza (amer.)

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 16.20
ValóVilág, 18.20 A gyanú
árnyékában, 19.20 Showder
Klub, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2
11.30
Tinti
kalandjai,
12.10 Mézga család különös kalandjai, 15.10 Sammy és barátai, 17.25 Mickey egér játszótere, 19.00
Sammy és barátai, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05
Született szinglik (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.45 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 13.15 Vad vidékek, 14.10 A múlt ár nyékában (szlovák), 15.05 Alpesi őr járat (olasz), 16.10
A heg yi dok tor (német),
18.35 Sorsok út vesz tője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Kék fény, 21.20 A
legendák hivat ala (amer.),
22.30 NCIS (amer.), 23.20
Alpesi nyomozók (osz trák)

Duna World

11.15 Régi keringő (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Roma magazin, 14.20 Család-barát, 15.55 Életkor,
16.20 Ízőrzők, 16.50 Öt
kontinens, 17.20 Ízőrzők,
18.00 Gasztroangyal, 19.00
Virágzó
Magyarország,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 22.35 Elfeledve:
Freskók Gömöről, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Candice Renoir
(francia), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Rasputin (francia),
22.15 Riporterek, 22.50 A
különleges ügyosztály (szlovák)

Pozsony 2

12.30 Kerékpározás, 13.50
Generációk, 14.30 Park,
16.00 Mutasd meg, hol
laksz!, 16.30 Autószalon,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 19.10 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 21.30 Dokumentumfilm, 22.25 A dicsőség
útjai (amer.)

Markíza tv

10.50 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német),
13.40 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.20 A farm,
22.30 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.40 Új lakások, 12.50
Topsztár, 13.30 Csillag
születik, 15.00 Zoo (szlovák), 16.30 Híradó, 16.50
Főzd le anyámat!, 17.50
Tárgyalóterem, 19.00 K rimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.00 Heti hetes

M1

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Éjjel-nappal
Budapest, 22.45 Házon kívül, 23.15 XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 ValóVilág, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2
12.40 Laura csillaga, 13.55
Kemy, a felfedező, 15.25
Dóra és barátai, 17.25 Mickey egér játszótere, 19.00
Sammy és barátai, 19.30
Maja, a méhecske, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Velvet Divatház
(spanyol)

Duna tv

13.15 Honfoglaló, 14.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.05 Alpesi őrjárat (olasz),
16.10 A hegyi doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Önök kérték, 21.25 A
Mediciek hatalma (angolfrancia), 22.30 Cédrusliget
(amer.), 23.25 Uram, segíts!
(olasz)

Duna World

11.40 A mama (magyar),
13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.25 Család-barát,
16.25 Szerelmes földrajz,
17.00 Térkép, 17.25 Ízőrzők,
18.00 Gasztroangyal, 20.00
Beugró, 20.55 Prima Primissima kisfilmek, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Recept az élethez
(lengyel), 16.25 A világ
madártávlatból, 16.50 Candice Renoir (francia), 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
Aranykezű iparosok, 21.30
Foster doktornő (angol),
23.15 Cain kapitány (amer.)

Pozsony 2

12.20 Kerékpározás, 14.35
Tudományos magazin, 15.30
Ruszin magazin, 16.30 Vadászoknak, 17.15 Szlovák
falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 22.25 Talk
show, 23.35 Dokumentumfilm

Markíza tv

9.40 Apukák, 10.40 Családi történetek, 11.45 Cobra
11 (német), 13.45 A farm,
15.00 Rendőrségi esetek,
16.00 Családi történetek,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Különleges átalakulások, 22.10 A farm,
23.20 Családi történetek,
0.30 Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.40 Inkognitó, 12.50 Topsztár, 13.30 Csillag születik,
15.00 Zoo (szlovák), 16.30
Hírek, 16.50 Főzd le anyámat!, 17.50 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Senki sem tökéletes,
22.10 Miniszterek (szlovák),
22.50 Maffia történetek,
23.20 Evelin világa, 0.55
Csillag születik

SZERDA
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

RTL Klub

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 16.20
ValóVilág, 17.20 Segítség,
bajban vagyok!, 19.20 Showder Klub, 22.00 ValóVilág,
23.30 BeleValóVilág

M2
12.40 Laura csillaga, 14.10 A
bűvös körhinta, 14.55 Samy
és barátai, 15.45 Moncsicsik,
17.25 Mickey egér játszótere,
18.15 Szófia hercegnő, 19.30
Maja, a méhecske, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Született
szinglik (amer.), 21.25 Én vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.),
23.30 Az A38 Hajó színpadán,
0.25 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv

13.20 Honfoglaló, 14.05
A múlt árnyékában (szlovák), 15.00 Alpesi őrjárat
(olasz), 16.05 A hegyi doktor (német), 17.05 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok
útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.35 Partitúra, 21.35 A becsület ideje (lengyel), 22.30 On the
spot, 23.30 Menjünk holnap
moziba (lengyel)

Duna World

11.45 Különös vadászat
(magyar), 13.20 Nemzetiségi műsorok, 13.50 Ecranul
nostr u, 14.20 Család-barát,
16.00 Magyar gazda, 16.55
Novum, 17.25 Ízőrzők,
19.00 Virágzó Magyarország, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.00 Híradó,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.25 M5 híradó,
23.55 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25 Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Candice Renoir
(francia), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Mission: Impossible (amer.), 22.30 Gyilkosságok (amer.), 0,05 Ray
Donovan (amer.)

Pozsony 2

12.25 Kerékpározás, 14.40
A diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 20.10 Dokumentumfilm, 22.25 Mozi, 22.50
Művészetek, 23.20 Dokumentumfilm

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.50 Családi tör ténetek, 11.45 Cobra
11 (német), 13.50 A far m,
16.00 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Jó t udni!, 21.40 A far m,
22.45 Családi tör ténetek,
23.55 Cobra 11 (német),
2.00 A far m

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 12.50
Topsztár, 13.30 Csillag
születik, 15.00 Zoo (szlovák), 16.50 Főzd le anyámat!, 17.50 Tárgyalóterem,
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.25 Sport, 20.35 Anya
vagyok (szlovák), 21.30
Nálunk otthon (szlovák),
22.10 Inkognitó, 23.30
Senki sem tökéletes, 1.50
Csillag születik

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

RTL Klub

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Julieta (mexikói), 15.45 Titkok szállodája (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
Csak show és más semmi!,
22.10 Korhatáros szerelem
(magyar), 23.25 Aranyélet
(magyar)

RTL II

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 Survivor,
20.15 Barátok közt, 20.55
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Showder Klub, 1.35
A belső ellenség (amer.)

M2

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 16.20
ValóVilág, 18.20 A gyanú
árnyékában, 19.20 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 16.20
ValóVilág, 17.50 Anyák ,
18.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

RTL II

12.50 Laura csillaga, 14.10
A bűvös körhinta, 15.25
Dóra és barátai, 15.45 Moncsicsik, 17.25 Mickey egér
játszótere, 19.00 Sammy
és barátai, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 KiberMa,
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Velvet
Divatház (spanyol)

M2

12.00 Híradó, 12.45 Főzzün k megint egyszer űen,
13.15 Honfoglaló, 14.00
A múlt ár nyékában (szlovák), 14.55 Alpesi őrjárat
(olasz), 15.55 A hegyi doktor (német), 18.00 Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Fábr y, 21.25 Tóth János (magyar)

Duna tv

Duna tv

Duna World

11.35 Öt férfi komoly szándékkal (magyar), 13.50
Alpok-Duna-Adria, 14.20
Család-barát, 16.00 Csángók, 17.25 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.00 Térkép, 20.00 Szenes Iván írta
Andreával, 21.00 Híradó,
21.35 Erdélyi kastély (magyar), 22.55 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s há zat , ü ltess fát!,
14.25 Rece pt a z élet hez
(leng yel), 16.25 A v ilág
ma d á r t ávlatból,
16.50
Ca nd ice Renoi r (f r a ncia),
17.50 A pá rbaj, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 Sze relem és hábor ú
(a me r.), 23.20 Ö röm a z
élet

Pozsony 2

13.10 A Habsburgok bukása, 14.35 Művészetek,
15.05 Történelmi panoráma, 15.35 Roma magazin, 16.00 Mutasd meg hol
laksz!, 16.30 Tesztmagazin, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 19.50 Híradó, 23.15
Rendőrség, 0.00 Csehszlovák filmhét

Markíza tv

10.4 Családi történetek, 11.40
Cobra 11 (német), 13.50 A
farm, 15.00 Rendőrségi történetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 A farm,
23.00 Családi történetek,
23.55 Cobra 11 (német)

JOJ TV

9.35
Tárgyalóterem,
12.50 Topsztár, 13.20
Csillag születik, 15.00
Zoo (szlovák), 16.50
Főzd le anyámat!, 17.50
Tárgyalóterem,
19.00
K r i m i , 19. 3 0 H í r a d ó ,
2 0 . 35 I n k o g n i t ó , 2 1 . 4 0
Miniszterek
(szlovák),
22.30 Heti hetes, 23.25
Cserepek

12.00 Kérem a következőt!,
14.10 A bűvös körhinta,
15.10 Samy és barátai, 17.25
Mickey egér játszótere,
20.05 Holnap tali (magyar),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 0.30
Velvet Divatház (spanyol)
12.50 Főzzünk megint egyszerűen, 13.20 Honfoglaló,
14.10 A múlt árnyékában
(szlovák), 15.05 Alpesi őrjárat (olasz), 16.10 A hegyi doktor (német), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Fölszállott a páva,
21.55 Távol és mégis közel
(német-francia), 1.20 Tóth
János (magyar)

Duna World

11.20 A gyilkos én vagyok
(magyar), 13.50 Életkerék, 14.20 Család-barát,
16.20 Rúzs és selyem,
16.50 Szépművészet, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Virágzó Magyarország, 19.25
Pannónia 3 keréken, 20.00
Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25 Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Candice Renoir
(francia), 19.00 Híradó,
20.25 Labdarúgás, 23.05
Aranyidők, 0.05 A bűntények évada (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30
Szemtől szemben, 17.00
Nemzetiségi hírek, 17.45
Szia, Szlovákia!, 19.50 Híradó, 20.10 A család, 20.35
Erzsébet udvara (szlovák),
22.00 Házibarát (francia)

Markíza tv

10.40 Családi tör ténetek, 11.40 Cobra 11 (német), 13.45 A far m, 14.55
Rendőrségi
tör ténetek,
16.00 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Hí radó, 20.30
A far m, 22.40 Páncélos
zászlóalj (cseh)

JOJ TV

12.50 Topsztár, 13.25
Hihetetlenül
tehetségesek, 15.00 Zoo (szlovák),
16.50 Főzd le anyámat!,
19.0 0 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 Kiút nélkül
(amer.), 22.40 Centurion
(amer.)

7

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

november
november
november
november
november
november
november

10-án
11-én
12-én
13-án
14-én
15-én
16-án

Réka
Márton
Jónás
Szilvia
Aliz
Adalbert, Lipót
Ödön, Ágnesa

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a helmbai Baran
Sofia, a koltai Fialka Alex, a gútai Keszeli
Olivér, a megyercsi Vörös Vivien, a bátorkeszi
Bieliková Nina, a komáromi Balko Robin, Ponty
Noel és Tia, Csóka Szabolcs, Rezňák Zoé és Lemonier Batiste, a perbetei Václavová Diana, a marcelházai Tóth Bianka, a madari Borka Mátyás, a nemesócsai Bese Ádám, a keszegfalvai Daniš Lara, a
jászfalui Holent Adam, a vágsellyei Babósová Sara,
az ógyallai Pogány Enikő, a naszvadi Tóth Enikő és
a Ďumbierska Huta-i Šulek Samuel.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Králiková Mária (94 éves), Massányi Lajos
mérnök (95 éves), Hrabovská Eva (86 éves), Mórocz
Zoltán (71 éves), GeričováValéria (94 éves), Kukoda
Ladislav (77 éves), Gerendás Károly (62 éves), a gútai
Balogh Sándor (84 éves) és Tánczos Terézia (97 éves),
a gyulamajori Černák Břetislav (70 éves), az örsújfalusi Tóthová Helena (94 éves), a nemesócsai Almási
Tibor (53 éves), a szentpéteri Holecz Ilona (90 éves),
a búcsi Pálfy Rudolf István (89 éves), a kolozsnémai-csicsói Kopócs Kálmán (69 éves), valamint a szilosi
Hošťáková Lýdia (80 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Márton napi libapecsenye
Hozzávalók:
A libacombokhoz:
4 db libacomb
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
15 dkg libazsír
1 db vöröshagyma
1 fej fokhagyma
(keresztben félbevágva)
0,5 dl ecet (10%os)
A párolt káposztához:
1,5 kg vöröskáposzta
2 dkg só
5 dkg libazsír
2 gerezd fokhagyma
0,5 db vöröshagyma
4 dkg cukor
2,5 g köménymag
0,5 dl ecet (10%-os)

A burgonyához:
5 db burgonya (nagy)
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
fűszerpaprika ízlés szerint
3 ek olívaolaj
3 gerezd fokhagyma
Elkészítése:
A libacombokat sózzuk, borsozzuk, majd a libazsír nagy részével kenjünk ki egy beáztatott cserépedényt. Öntsünk bele kevés
vizet, majd tegyük bele a combokat, 1 db tisztított, negyedekre
vágott vöröshagymát, a felezett fokhagymát, fedjük le, és tegyük
a sütőbe. Állítsuk a hőmérsékletet 180 C fokra, és süssük 1,5 órán
keresztül. Készítsük el a párolt káposztát. A káposztát gyaluljuk,
vagy vágjuk vékony csíkokra.
Sózzuk be 2 dkg sóval, és hagyjuk fél órát állni.
Egy fél vöröshagymát vágjunk finomra. Kevés zsíron
karamellizáljuk a cukrot, majd adjuk hozzá a finomra vágott
hagymát. Szórjuk bele a köménymagot, és gyorsan pirítsuk át.
Adjuk hozzá a kinyomkodott káposztát, pároljuk lassú tűzön. Ha
a káposzta puhul, adjuk hozzá az ecetet és lassan pároljuk készre.
A burgonyákat mossuk meg, és karikázzuk fel olyan 0,5 cm vastag
szeletekre.
Tegyük őket sütőlemezre, sózzuk, borsozzuk, szórjunk rá fűszerpaprikát, majd öntsük meg olívaolajjal, hogy minden szelet olajos
legyen. Jól forgassuk össze, és tegyük félre kicsit állni.
A cserépedény tetejét a sütési idő elteltével vegyük le, és süssük
még közel negyedórát a combokat, amíg szép piros színt kapnak.
Ha a libacombok elkészültek, állítsuk a sütőt a legmagasabb fokozatra, és tegyük be a szeletelt burgonyákat.
Körülbelül 20 perc alatt készül el, közben időnként forgassuk át,
hogy a szeletek ne ragadjanak le. Ha elkészültünk a sütéssel adjunk
a szeletekhez 2-3 gerezd zúzott fokhagymát, és jól forgassuk össze.
Tálaljuk a combokat a párolt káposztával, és a burgonyákkal.
sütési hőfok: 180°C * sütési mód: alul-felül sütés

Mandulás almatorta

Hozzávalók:
Tészta:
25 dkg finomliszt
8 dkg porcukor
12,5 dkg vaj
1 db tojás
0,5 csomag sütőpor
0,5 ek tejföl
Krém:
1,8 kg alma
2 kávéskanál fahéj
4 ek cukor
3,75 dl almalé
1,5 tasak vaníliás
pudingpor
Grillázs:
10 dkg mandula
10 dkg cukor

Díszítés:
2 dl habtejszín

Elkészítése:
Krém készítése: Először az
almákat megpucoljuk, kicsire
összekockázzuk és a cukorral, fahéjjal együtt pár percig
pároljuk. Ezután felöntjük az
almalével, amiben elkevertük
a pudingport, és besűrítjük. Kihűtjük!
Tészta: Amíg hűl az almánk,
összegyúrjuk a tészta hozzávalóit, és egy 26 cm-es sütőpapírral bélelt kapcsos tortaformában 180 oC-on megsütjük.
Amikor kihűlt a tésztánk is,
visszatesszük a tortaformába,
szépen elegyengetjük rajta az

almatölteléket, és hűtőbe
tesszük dermedni egy pár
órára.
Grillázs: A mandulát aprítjuk, megpirítjuk, majd egy
másik serpenyőben a karamellizált cukorral összeforgatjuk. Olajjal kikent tepsire
simítjuk, kihűtjük. Amikor
kihűlt, összeaprítjuk.
A tortaformát óvatosan lecsatoljuk, és a felvert tejszínnel,
grillázzsal díszítjük a tortánkat!
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 26 cm

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Eladó Gútán alig használt, megkímélt,

ötrekeszes mélyhűtő.

Érdeklődni lehet a 0918 816 317-es telefonszámon

S Z U D O K U

A Marianum Egyházi
Iskolaközpont
gondnok – fűtő munkakörbe
alkalmazottat keres.

A gondnok – fűtő fő feladatai:
* aziskolaépületeinekkarbantartása
* kazánok szakszerű üzemeltetése
* épületek körüli gondnoki feladatok ellátása * az épületek nyitása,
zárása * az épületeken és az iskolaudvaron felmerülő apróbb javítások elvégzése, stb.
A végzettséget érintő elvárásunk
nincs, de feltétel az önállóság, a jó
kézügyesség, a magyar és a szlovák nyelv ismerete és a keresztény
életvitel.

A jelentkezéseket (kérvény,
önéletrajz csatolásával) az
iskola titkárságára várjuk
(Király püspök u. 30., Komárom), s ezeket a beérkezés sorrendjében bíráljuk el.

Lakás, ház, berendezés biztosítása
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.

Újjá varázsolták az ógyallai stadiont

Rekom & Ev yTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907 163 386.
Ambuláns kezelések:

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

A Szlovák Labdarúgószövetség anyagi támogatásával a valamikor szebb időket élő stadion ismét megfiatalodott, és a
lelkes ógyallai szurkolókat egy minden igényt kielégítő lelátó
várja. Az átadási szalagot Ondrusek Péter, a városi sportklub
elnöke, Basternák Ildikó polgármester és a futballszövetség
képviseletében Ján Bílek vágta át.

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

Ismét két találkozó egy hét alatt

II. liga * 16. forduló * Harmadik helyen áll a KFC a táblázatban
Liptószentmiklós – Komáromi KFC 2:1 (1:1)

A II. liga tavaszi idényének első két fordulóját – hagyományosan – ősszel bonyolítják le. Így múlt héten szombaton Liptószentmiklóson a 16. fordulóban a helyi gárda fogadta a komáromi KFC csapatát. A hazaiak a szezon első mérkőzésén Komáromban szenvedtek
váratlanul 5:1 arányú vereséget, ezért fűtötte őket a vágy a visszavágóra.
A komáromiaknak nélkülözniük kellett az öt hazaiak mellé szegődött és a maguk javára Ezzel a szoros eredménnyel a júliusi komásárgalapos Nurkovičot, azonban nem ijed- fordították a mérkőzés állását. Nem szabad romi fiaskó óta liptóiak nem tudták feledtettek meg a várható hazai rohamoktól, sőt az kifogásokat keresni, de ne feledjük, hogy ni, viszont az erejüket mutatja, hogy a tabelelejétől tetszetős akciókkal veszélyeztették a ellenfelünk átlagéletkora 24,4 év volt, míg lán a KFC-t leszorították a dobogóról. Mivel
liptói kaput. Domonkos révén a vezetést is a komáromiaké 21,1 volt, s két kiegyenlített Szakolca is vereséget szenvedett, a második
korán megszerezték és több góllal kecsegte- fél küzdelmekor a rutin döntheti el a mérkő- helyre léptek elő.
tő támadást vezettek, de a helyzetek kihasz- zés végkimenetelét. Külön említést érdemel A komáromiak jövő héten pénteken lezárnálatlanul maradtak. A félidei sípszó előtt Palacka Matej bemutatkozása a felnőttek ják az idényt tehát érdemes megjegyezni,
pár perccel a hazaiak egy jogos 11-essel ki- között, aki a 10-es mezszám terhét viselve hogy pénteken, 13:30-tól minél többen buzegyenlítettek.
harciasan lépett a mérkőzésbe, s játéka bizo- dítsuk a helyszínen a lila-fehér csapatot,
A második félidőben felváltva forogtak a nyíték arra, hogy a KFC berkein belül nincs mely az eltelt naptári évben rengeteg örömöt
szolgáltatott nekünk!
kapuk veszélyben, ám a szerencse újból a híja a tehetségeknek.
Nagysurány – Gúta 0:1 (0:0)
Az első félidőben még a hazai csapat kisebb pályafölényt
harcolt ki magának, de csak
a találkozó 67. percében Szigetinek köszönhetően dőlt
el a mérkőzés állása * Ímely
– Marcelháza 3:0 (2:0) A ta-

IV. liga * 14. forduló

lálkozó 36. percében Straňák
gólja már előre jelezte, hogy
remek formában vannak a
vendéglátók annak ellenére,
hogy a bajnoki táblázatban a
marcelháziak vannak előttük.
Még az első félidő vége előtt
a 42. percben Varga gólja is

Perbete – Nagykeszi 2:2 (1:1) Rendkívül kiegyensúlyozott, bár néha feleslegesen kemény küzdelem folyt a pályán. A
perbetei Rigó 25. percben lőtt góljára a
32. percben Hegedűs válaszolt. A drámai
események a második félidőben folytatódtak, a 77. percben Hegedűs duplázott,
majd a 90. percben büntetőből Gašparík
egyenlített * Ógyalla – Naszvad 1:0
(0:0) Az első félidő eredménye ellenére látványos játék folyt a pályán, ahol a
hazaiak mindenképp győzelemmel akar-

ezt bizonyította. Fölényük a
második félidőben is érezhető volt és végül a 73. percben
Bacigál gólja egyértelműen
eldöntötte a találkozó állását
* Nemeshódos – Szentpéter
5:0 (1:0) A hazai csapat egyértelmű fölénye mindvégig

V. liga * 14. forduló

ták megköszönni a felújított stadiont.
Erre csak a mérkőzés 70. percében nyílt
lehetőségük, amikor Nothart betalált a
naszvadiak kapujába * Hetény – Nagygyöröd 2:0 (1:0) Már az első félidőben
érezni lehetett a hazai csapat fölényét,
ám a vendégek védelme áttörhetetlennek
bizonyult. Erre csak a 35. percben Sebőknek nyílt lehetősége, aki megszerezte a hetényiek első gólját. A 64. percben
Blaho tovább növelte a hazai csapat előnyét, viszont ezután a hazai csapat egyre

érződött, amit az is bizonyít,
hogy a vendégek egyszer sem
veszélyeztették kapujukat * A
bajnoki táblázatban 3. Marcelháza (27 pont), 4. Gúta
(25 pont), 6. Ímely (23 pont),
14. Szentpéter (12 pont).

többet hibázott, és csak szerencséjüknek
köszönhetik, hogy nem kaptak gólt *
Ipolyság – Ekel 1:0 (1:0) A bajnokság
élvonalában tanyázó két csapat fej fej
mellett folytatta harcát az ipolysági pályán. A találkozó 44. percében a hazai
csapat büntetőhöz jutott, ami eldöntötte
a találkozó végeredményét * A bajnoki
táblázatban 4. Ógyalla (24 pont), 5.
Ekel (24 pont), 6. Naszvad (23 pont),
8. Hetény (22 pont), 12. Perbete (15
pont), 15. Nagykeszi (11 pont).

VI. liga * 14. forduló
Újgyalla – Keszegfalva 2:1
(2:0) Az első félidőben Rigó
nyitotta meg az újgyallaiak
góljait, aki a 20. percben betalált a keszegfalvaiak hálójába.
A hazai csapat előnyét fokozta
Szabó, aki tíz perccel később
lőtt gólt a vendégeknek. El kell
azonban mondani, hogy a vendégek szép játékot mutattak be,
bár egyetlen góljuk csak a 49.
percben született Budai révén
* Búcs – Nemesócsa 3:2 (1:1)
Nem kis meglepetésre a találkozó 11. percében Horváth lőtte az ócsaiak első gólját, amire
Csicsó a 25. percben válaszolt.
Bár a vendégek rendkívül jól
játszottak és a találkozó 66.
percében Ódor ismét előnyhöz juttatta őket, a 74. percben
Lucza, ill. a 79. percben Mánya
a búcsiak győzelmét jelentő
gólt lőtte * Bajcs – Bátorkeszi 1:0 (0:0) Az első játékrészben kemény harc folyt a pálya

mindkét térfelén, de gól nem
született. A második félidő negyedik percében Tapolcsányi
volt az, aki áttörte a keszi védelmet és góljával értékes három pontot szerzett csapatának
* Csallóközaranyos – Vágfüzes/Kava 0:0 Nem unatkoztak
a szurkolók, mindkét játékrész
feszültséggel és néha kemény
ütközetekkel gazdag volt gól
azonban nem született * Szilos – Ifjúságfalva 2:0 (0:0)
Annak ellenére, hogy az első
félidőben a két tizenhatos között folyt a találkozó, egyik
csapat sem tudott gólt kiharcolni. Erre a második félidő
első percében Géčnek nyílt alkalma, majd a 66. percben Babis gólja eldöntötte a találkozó
állását * Pat – Örsújfalu 3:0
(2:0) Nemcsak Fortuna istenasszony segítségével győzött
a hazai csapat, hanem érződött
játékán a jobb felkészültség is.

Az első gól a 16. percben Czúth
révén született, majd két perccel
később Jóba góljának örülhettek a pati szurkolók. A második
félidőben erősítette védelmét a
vendégcsapat, de az 59. percben Markovics tovább növelte
a patiak fölényét * Dunamocs
– Csicsó 2:1 (0:0) Az első félidőben két egyenrangú csapat
küzdött a pályán és hazaiaknak
csak néha-néha sikerült megvillantaniuk játékbeli tudásukat.
A mérkőzés második félidejében Varró az 58., Kovács a 68.
percben törte át eredményesen
a csicsói védelmet. A találkozó
79. percében azonban Szabónak
sikerült berúgnia a vendégek
becsületgólját * Marcelháza
B – Izsa 4:1 (1:1) A találkozó
10. percében Kósa szerezte meg
a marcelházai fakócsapat első
gólját, amire három perccel később még válaszolt. A második
félidőben a hazai csapat új takti-

Női II. liga * 11. forduló
KFC Komárom – TJ Kopčany 5:0 (2:0)
Kopcsány (Kopčany) két
és fél ezer lakosú község a
Nyitra megyében, Szlovákia
nyugati határán. A Morva
folyó partján fekvő település régészeti emlékei a történelem előtti korokról és a
„Nagymorva Birodalomról”

mesélnek, hitelt érdemlő forrásként III. Béla király XII.
század végi adománylevelében szerepel első ízben „Kopchan” falu neve Konstanca
leányának jegyadományaként.
Erről a nagy történelmi múlttal
rendelkező településről érkeztek a vendégek,
akiket a komáromi lányok – Boros
Dominika – Nagy
Laura,
Czibor
Kinga, Balázsová
Aranka, Kurczová
Mária – Németh
Vivien,
Csicsó
Andrea, Kurczová
Anna, Tóközi Tímea – Gaál Csen-

ge, Pauer Tünde, illetve (Cserék:) Beke Réka, Mezei Virág,
Szabo Rebeka, Klimó Kitti,
Nagyová Chiara – fogadott a
komáromi stadion füvén. A
vendégek ugyan pontot rabolni jöttek Komáromba, de csak
nagyarányú vereséget tudtak
maguknak elkönyvelni.
A találkozó eléggé egyoldalú
képet mutatott, hiszen a komáromiak lényegében egy barátságos edzőmérkőzést tartottak,
két osztállyal gyengébb ellenfelükkel. Pauer Tünde négy alkalommal talált a kopcsányiak
hálójába, Németh Vivien góljának pedig egyszer örülhettek
a szurkolók.
Kép: Karol Scholtz

kával lepte meg a vendégeket,
és sorozatban születtek góljaik. A 49. percben Gál, a 75. és
84. percben Cséplő talált az
izsai hálóba * A bajnoki táblázatban: 1. Szilos (33 p.), 2.
Izsa (30 p.), 3. Dunaradvány
(30 p.), 4. Csallóközaranyos
(26 p.), 5. Újgyalla (25 p.),
6. Bátorkeszi (24 p.), 7. Dunamocs (23 p.), 8. Búcs (23
p.), 9. Vágfüzes (21 p.), 10.
Nemesócsa (20 p.), 11. Bajcs
(18 p.), 12. Ifjúságfalva (16
p.), 13. Keszegfalva (15 p.),
14. Pat (9 p.), 15. Csicsó (6
p.), 16. Orsújfalu (2 p.).

MBK Rieker COM-therm Komárom – TV Zsolna
73:81 (33:15, 17:21, 10:26, 13:19)

A kosárlabdaszövetség őszi idényének első edzőváltására Komáromban került sor, amikor a sorozatos vereséget követően
a csapat búcsút vett Vávra Andrástól és visszahívta a korábbi
mesteredzőt, Miljan Čurovičot. Az irányítása alatti első találkozón a hazai pálya ellenére felemásan szerepelt a csapat.
Az első játékrészben a komá- pontos vezetéssel várták az
romi szurkolók korábbi csapa- utolsó játékrészt. A negyedik
tukat üdvözölhették a pályán, negyedben számos technikai
szebbnél szebb
akcióikkal elérték, hogy az első
negyed
nyolcpontos
előnynyel záródjon. A
második negyed
azonban
már
jelezte, hogy a
zsolnaiak alapos
meglepetést
is
okozhatnak, hiszen erősítették
védelmüket, miközben dobóik is
egyre pontosabbak lettek. Ennek
köszönhetően sikerült csaknem hiba mellett egyre jobban érzőteljesen lefaragniuk a pontkü- dött, hogy a hazai csapat fokolönbséget. A fordulat a harma- zatosan enerválódik és feladja
dik negyedben történt, amikor a küzdelmet. Miljan Čurovič
előbb ugyan fej-fej mellett nem örült az eredménynek, de
folyt a játék, ám a vendégek bízik abban, hogy az elkövetfokozatosan átvették a találko- kező találkozókra még sikerül
zó irányítását és végül tizenhat felerősíteni a csapatot.

KÉZILABDA

Nők I. ligája
Csallóközaranyos – Pozsonyi
Inter28:25 (14:12) * Bern.
Kassa – Naszvad 19:27 (10:11)
* Naszvad a bajnoki táblázat
8. helyén áll 6 ponttal, Csallóközaranyos a 9. (4 pont).
Id. diáklányok
Csallóközaranyos – Vágselylye B 27:17 (11:6) * Naszvad/
Ímely – Bán 17:35 * Vágselylye A – Naszvad 33:11 (19:6)

*A bajnoki táblázatban Csallóközaranyos 12 ponttal a 4.,
Gúta 6 ponttal a 8., Naszvad
pont nélkül a 13.
Ifj. diáklányok
Csallóközaranyos – Mocsonok 10:12 (7:4) * Naszvad/
Ímely – Bán 14:8 * Vágsellye
A – Naszvad 22:8 (12:3) * A
bajnoki táblázatban 6. Csallóközaranyos (8 pont), 8. Gúta
(8 pont), 12. Naszvad (4 pont).

BIRKÓZÁS

Szombaton Somorján léptek szőnyegre a gútai birkózók a Fodor László Emlékversenyen. Az erős nemzetközi mezőnyben
három érmet szereztek a város ifjú sportolói:
előkészítő korosztály 20 kg-os súlycsoportban Balázs Andor
ezüstérmes, az ifj. diákok 52 kg-os súlycsoportjában Duráč
Tibor ezüstérmes, az id. diákok 60 kg-os súlycsoportjában
Ďuráč Dávid bronzérmes lett.

RÖPLABDA
Az ipolysági Szondy György Gimnázium nyújtott otthont a Szlovákiai Magyar Gimnáziumok
Országos Röplabda-bajnokságára (SZMGOB), amelyet október 25-én rendeztek meg. A bajnokságon 4 fiú- és 3 lánycsapat mérkőzött meg egymással.
A verseny résztvevői: a komáromi Selye
János Gimnázium (fiúk, lányok), a komáromi MARIANUM Egyházi Iskolaközpont (fiúk), az ipolysági Szondy György
Gimnázium (fiúk, lányok), a galántai Kodály Zoltán Gimnázium (fiúk, lányok).
A versenyen rendkívül izgalmas meccsek
zajlottak, végül a fiúk közül a Selye János Gimnázium csapata végzett az első
helyen. A lányok versenyét szintén a Selye János Gimnázium csapata nyerte.
A komáromi gimnázium csapatainak
résztvevői:
Fiúk: Sánta János, Hriňa Attila, Vermes
Ákos, Králik Máté, Gyurkovics Bence,
Halász Viktor, Pati Nagy Simon, Mészáros Csaba, Gyurenka Ádám.
Lányok: Vidovenec Claudia, Szakáll Lili,
Mézes Júlia, Balog Bernadett, Pálmay
Anikó, Diósi Fanni, Uzsák Dóra, Karácsonyi Chiara, Csík Csilla.

TOLLASLABDA

Október 22-én zajlott a tollaslabda-bajnokság járási fordulója, melyen a Sellye János Gimnázium csapata már többed alkalommal is vett részt, de idén sikerült először az első helyet
megszerezniük. A nyertes csapat tagjai: Bencsik Eszter (II. A) és Fonód Lilla (III. B).
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