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Múlt héten csütörtökön folytatódott az ötpárti egyeztetés, amely Bugár Béla és szatelit
pártja, a komáromi alapítású Magyar Kereszténydemokrata Szövetség bukásával ért vé
get. A reggeli egyeztetést a Magyar Közösség Pártja székházában tartották, a tárgyalást 
azonban idő előtt berekesztették. A tárgyaló felek közül az MKP, a Magyar Fórum és az 
Összefogás továbbra is elutasítja a Smerrel való kormányzati együttműködést, míg a Híd 
és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség szerint konszenzusos alapon kell dönteni. 

Az MKP elküldte a Most-Híd
és az MKDSZ küldöttségét:
Velük nem lesz közös magyar lista!

Lapunk  
tartalmából:

● Kossuth-díjas képzőmű
vész kiállítása

● Mestertanári aranyérem 
 2. oldal

● Egy lépésre az új szenny-
víztisztítótól

● Folytatódik az azbeszt
ügy 3. oldal

A magyar és az egyéb kisebb-
ségi pártok nyár óta tárgyal-
nak a lehetséges választási 
együttműködésről. Eddig csak 
a Most-Híd pártnak sikerült 
megegyeznie a parlamenten 
kívüli MKDSZ-szel, ami annál 
is könnyebben sikerült, mivel 
mindvégig a Bugár vezette párt 
szatelit pártja volt.
A tárgyalások során, a Híd ré-
széről elhangzott ultimátumok 
után, az MKP képviselői, mint 
házigazdák, berekesztették 
a tárgyalásokat. A Híd sajtó-
nyilatkozatában úgy fogalma-
zott, hogy pártjuk delegációja 
mindaddig a tárgyalóasztalnál 

maradt, amíg onnan el nem 
küldték őket. Menyhárt Jó-
zsef, az MKP elnöke szerint 
erről szó sincs. – A tárgyalások 
egyszerűen be lettek rekesztve, 
mivel a felek egyetlen kardiná-
lis kérdésben sem tudtak meg-
egyezni. Nem azért hívunk be 
valakit egy tárgyalásra, hogy 
aztán kitessékeljük. Nem erről 
van szó. Nálunk a héten elnök-
ségi döntés született arról, hogy 
kulcsfontosságú szempont a 
Smerrel, SNS-szel, és a Kot-
lebáékkal való együttműködés 
teljes elutasítása. Mi emellett 
végig kitartottunk – áll az MKP 
elnökének nyilatkozatában. Az 

MKP és a tárgyalások további 
résztvevői kategorikusan eluta-
sítottak bárminemű, erre vonat-
kozó kompromisszumos javas-
latot, amit a Híd és az MKDSZ 
delegációi tettek.
Ezek után a Smerrel kapcsola-
tos kérdésben az azonos állás-
ponton lévő hármas formáció 
– MKP, Összefogás, Magyar 
Fórum – megegyezett, az idő 
szűkösségére való tekintettel 
javasolja, hogy a választási 
pártként induló Összefogás 
mozgalom módosítsa nevét 
„Magyar Közösségi Összefo-
gás – Maďarská komunitná 
spolupatričnosť”-ra.

„Reményteljes” jövőnk
Szociálisan érzékeny embernek tartom magam, azonban most 
közgazdászként szeretnék megnyilvánulni és figyelmeztetni az 
olvasókat arra, mi vár ránk a középtávú jövőben. Egyrészt a 
bennünket körülvevő objektív és könyörtelen valóság, másrészt 
a kormánykoalíció utóbbi hónapokban jóváhagyott csomagjai 
tükrében.
A melléklet ábra a nyugdíjas korúak, valamint a középiskolás 
korúak számának alakulását, dinamikáját szemlélteti Nyitra 
megyében az utóbbi tíz esztendőben. Mondhatni, drasztikus 
változások tanúi lehettünk, hiszen az utolsó évtizedben az olló 
alaposan szétnyílt. A Nyitra megyében élő középiskolás korú-
ak száma 38 ezerről lecsökkent 24 ezerre, eközben a nyugdíjas 
korúak száma megnövekedett 114 ezerről 145 ezerre. Csupán 
egy évtized alatt. Nyilván e két korosztály számának alakulása 
a további hét megyében is hasonló dinamikát mutat. 
Ha mindezt összevetjük a kormánykoalíció által az utóbbi 
években vagy hónapokban elfogadott jelentős makrogazdasá-
gi, szociális változásokkal, bizony van miért aggódnunk, ami a 
középtávú jövőnket illeti. Legfőképpen az államháztartás pénz-
ügyi egyensúlya és fenntarthatósága szempontjából. Hiszen a 
nyugdíjkorhatár meghatározása 64 évben, a minimálbér utóbbi 
években megtapasztalt rohamos növekedése (amelynek általá-
nos bérfelhajtó hatása van), a minimálbér 2021-től való auto-
matikus meghatározása, a nyugdíjak kiszámítása a mindenkori 
átlagbérből, valamint a minimális nyugdíj összegének jelentős 

megnövelése mind-mind olyan intézkedés, amely meghaladja a 
makrogazdaság lehetőségeit. Hiszen e változások dinamikája, 
pénzügyi vetülete jóval meghaladja a hazai össztermék növe-
kedésének ütemét. 
Emberi, humánus szempontból e reformokra nagy szükség volt, 
hiszen a dolgozó emberek a pozitív változásokat megérdemlik, 
valamint a munkabérek és a szociális juttatások tekintetében is 
fel kellene zárkóznunk a Lajtán túli országok lehetőségeihez. 
Legkésőbb 64 évesen mindenki nyugdíjba mehet. A legtöbb 
esetben megérdemelt nyugdíjba, hiszen sokan a mai rohanó, 
stresszes, zűrzavaros világban ledolgozott 40 vagy több év után 
megérdemlik a pihenőt. Ám mi legyen azokkal, akik jóval keve-
sebb időt töltöttek munkavégzéssel? Igazságos a nyugdíjrend-
szer, a kivetési alapok kiszámítása? 
Makrogazdasági, fenntarthatósági szempontok alapján viszont 
mindez komoly kockázatokat hordoz magában. Ha figyelembe 
vesszük a gazdaság lassulását, hogy nyakunkon a növekedés-
mentes időszak, rosszabb esetben a recesszió, még rosszabbak a 
kilátásaink. Ember legyen a talpán, aki az előttünk álló időszak-
ban pénzügyminiszterként majd megtalálja a makrogazdasági 
egyensúlyt úgy, hogy az az átlagembernek ne fájjon, ne okoz-
zon jelentős életminőség-romlást vagy életszínvonal-csökke-
nést. Mert a sikeres, gyümölcsöző, termékeny évek mögöttünk 
vannak. És a számok könyörtelenek.

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Ethey Katz felvétele

A rendszerváltozás megelőzően Bátorkeszin a 3 óvodán és 2 
alapiskolán kívül külön épületben 1 bölcsőde is működött, azt 
viszont a gyermeklétszám visszaesése miatt bezárták. A va
lamikori bölcsődében műhelyeket, lakásokat alakítottak ki. 
Maga a közösség oktatási élete nem hanyatlott, hiszen napja
inkban 2-2 óvodán és alapiskolán kívül 1-1 speciális és művé
szeti alapiskolában, valamint 1 szakközépiskolában folyik az 
oktatás és nevelés. Mindebben további pozitív változást hoz 
az, hogy az oktatási intézmények sorát hamarosan bölcsőde 
is gyarapítja.
A múlt hét végén ünnepélyes 
alapkőletételre került sor, és 
hamarosan a helyi magyar 
alapiskola szomszédságában, 
elkezdőhetnek a bátorkeszii 
református bölcsőde épületé-
nek a betonozási munkálatai. 
A magyar kormány Kárpát-
medencei Óvodafejlesztési 
Programja keretében hozzá-

vetőleg erre a célra 680 ezer 
eurót adományozott az egy-
házközségnek. A tervek szerint 
2021 tavaszán kerülhet sor a 
korszerű létesítmény átadására, 
amelyet két csoportban majd 
30 kisgyermek látogathat. A 
bölcsődével kapcsolatos terve-
ket két komáromi műépítész, 
Csémy Olivér és Krisztián fia 
készítette, annak kivitelezését 
pedig Neszi Zsolt komáromi 
Skillbuild nevű cége végzi az 
adományból a református egy-
házközségük birtokába átkerült 
telken.

Egyházi bölcsődével 
gazdagodik Bátorkeszi

Múzeumbarátok
közös ülése

Rendhagyó, közös ülést tart 
november 5én, 17 órától a 
Duna Menti Múzeum dísz
termében a komáromi és a 
délkomáromi múzeumba
rátok köre. Ez alkalomból 
dr. Zeidler Miklós, az ELTE 
BTK Új- és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszékének a do
cense, aki az MTA BTK Tör
ténettudományi Intézetének 
tudományos főmunkatársa 
is. Előadásának címe: A ma
gyar–csehszlovák határkér
dés a két világháború között.

A Hit és hűség – Sinkovits Imre emlékezete elnevezésű díjat ez 
évtől azok a magyarországi és külhoni magyar jeles személyi
ségek vehetik át, akik a lehető legtöbbet tették a magyar nyel
vért és kultúráért, illetve ők a Sinkovits Imre (1928-2001) által 
is elismert értékeket, gondolkodásmódot képviselik, s viszik 
tovább az eszmeiségét. A díj ötlete SinkovitsVitay András 
színművész-rendező, Sinkovits Imre, Kossuth-díjas, Érdemes 
és Kiváló Művész, a Nemzet Színészének fiáé volt, ám az arra 
méltó díjazottak kiválasztásában a Lélekőrzők Alapítvány 
kuratóriuma segít.
A Hit és hűség… elnevezés a 
Mózes-monológból ered, mi-
szerint csak a hit és a hűség 
tarthatja fenn népünket, nem-
zetünket. Az üzenet értékű 
mondatok a Sinkovits Imré-
vel készített hangfelvételről a 
műsorban is elhangzanak. A 
bő egyórás ünnepség első har-
mada majd a a neves művész-
ről és a díj megalapításával 
kapcsolatos célkitűzésekről, 

illetve a tervezett folytatásról 
szól. A felvidéki színjátszás 
elismerésének is számít, hogy 
idén a Komáromi Jókai Szín-
ház Örökös Tagjai: Boráros 
Imre Kossuth-díjas és Dráfi 
Mátyás Jászai Mari-díjas, Ér-
demes Művész vehetik majd át 
november 5-én a Pesti Magyar 
Színházban a díjat, Tihanyi 
Zsuzsanna, Ferenczy-díjas ke-
ramikusművész alkotását.

Hit és hűség
Sinkovits Imre emlékezete – díjai közül

kettő Komáromba kerül

Az Összefogás mozgalom
Komáromban tartotta alakuló gyűlését
Az Összefogás mozgalom augusztus 30-án alakult azzal a céllal, hogy jogilag alkalmas teret ad
jon a magyar politikum megújítására és egységesítésére. Három hét alatt sikerült összegyűjte
niük a mozgalom pártként való bejegyzéséhez szükséges aláírásokat. A pártot az elmúlt napok
ban pártként jegyezte be a belügyminisztérium. Múlt héten kedden Kedden délután tartotta 
alakuló közgyűlését az Összefogás mozgalom Komáromban, a RÉV-Magyar Kultúra Házában. 
Az eseményen megválasztották az Összefogás szerveit és vezetőségét, valamint megszavazták 
célkitűzéseit.
Az Összefogás mozgalom a le-
hető legszélesebb összefogásra 
törekszik és mindenképpen el-
indul a választásokon. Prioritá-
sai a következők: a magyarság 
megmaradása és Dél-Szlová-
kia felzárkóztatása, kormány-
váltás, a Smerrel való együtt-

működés kizárása, a megosztó 
politikusokkal szembeni politi-
kai felelősség levonása.
A mozgalom a tárgyalások so-
rán ezekből a sarkalatos priori-
tásokból nem engedhet.
A közgyűlés felszólítja a moz-
galom vezetőségét, hogy vegye 

fel a kapcsolatot az Európai 
Néppárt vezetőségével az Ösz-
szefogás csatlakozása ügy-
ében.
Az Összefogás üdvözli a pár-
tok hajlandóságát arra, hogy az 
Összefogás mozgalom listáján 
induljanak a 2020-as válasz-
táson, továbbra is felajánlja 
struktúráját, hogy választási 
pártként induljon a 2020-as 
szavazáson, valamint a névvál-
toztatás lehetőségét. Az elnöki 
tisztséget Mózes Szabolcs vál-
lalta, a párttá vált mozgalom 
alelnöke Nagy József, Kovács 
György és Orosz Örs lett. 
Emellett felállt az elnökség, 
illetve az Etikai Bizottság és 
Felügyelő Bizottság is.

Noel segítségre vár
Mint arról lapunk múlt heti számában hírt adtunk a Nordic Walking Gúta csapata a közel
múltban elkezdte a jótékonysági tevékenységét is. A jövőben minden általuk rendezett túrára 
és kirándulásra befizetett összegből felajánlanak bizonyos összeget beteg, vagy szociálisan hát
rányos kisgyermekek megsegítésére. A törekvés első kezdeményezettje Noel, aki számára már 
meg is kezdődött a gyűjtés.
A kis Noel érkezését nagyon várták a szülők, az 
anyuka rendszeresen látogatta a terhesgondozást, 
és mindent megtett azért, hogy egészséges babá-
nak adjon életet. Terhessége alatt semmi sem utalt 
arra, hogy milyen komplikációk lépnek majd fel. 
Noel a terhesség 41. hetében, 2017. 
december 29-én született meg. A kisba-
bát úgy nyomták ki az anyuka hasából, 
aminek következtében eltörött a pici 
kulcscsontja és fejét olyan nyomás érte, 
hogy bevérzett az agya, fejének lágy 
részei súlyosan megsérültek, bevérzett 
a szem retinája, agyrázkódás követ-
keztében eszméletét vesztette. Noelt átszállították 
Érsekújvárba, inkubátorba helyezték, majd sorra 
következtek a különböző kivizsgálások, életmentő 
kezelések. Noel sajnos komoly egészségkároso-
dást szenvedett és gyermekbénulást, epilepsziát, 

látássérülést és izommerevséget is megállapítottak 
nála. A kis Noel napi 24 órás gondoskodást igé-
nyel, hiszen a járás, az ülés, a beszéd és az evés 
is problémát okoz számára. Különféle kezelésekre 
hordják, melyek anyagilag komoly megterhelést 

okoznak a családnak. Ezért is döntött 
úgy a Nordic Walking Gúta csapata, 
hogy gyűjtést szervez a kisfiúnak. Az 
elmúlt hetekben több iskola és intéz-
mény is jelezte már, hogy besegít a 
gyűjtésbe.
A Szlovák Takarékpénztárban (SLSP) 
Noel Kešiar névre létre is hoztak egy 

transzparens számlát, melyre az adományokat 
várják.
Bank: Slovenská sporiteľňa a.s.
Számlaszám: SK25 0900 0000 0051 6432 6210
Számla neve: NOEL KEŠIAR

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

Az MKP végleg elszigetelődött a vegyespárt és szate
litja céljától, vagyis a Smerrel való kormányzástól
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Október 25-én a komáromi Limes Galériában kiál-
lítás nyílt A végtelen közelében címmel, Földi Péter 
Kossuth- és Prima Primissima-díjas festőművész 
műveiből. A művész főiskolai tanulmányait az Egri 
Tanárképző Főiskola matematika–rajz szakán 1968-
1972 között végezte Blaskó János, Seres János, Nagy 
Ernő tanítványaként. Főiskolai tanulmányainak be-
fejezésére a budapesti Képzőművészeti Főiskolán 
került sor. Alkotásaival 1974 óta szerepel kiállításo-
kon. Számos tanulmányt is írt, amelyek elsősorban a 
gyermekrajzok világáról szólnak. Sajátos mitológiája, 
amely ecsetjét irányítja, a népmesék, a néphagyomá-
nyok világából származik, ihletője a gyermekrajzok 
őszintesége és tisztasága is, ez utóbbi kapcsán rokon 
Kasza Imre művészetfelfogásával. Egyedi alkotói stí-
lusa nem kötődik hagyományosan egy iskolához sem.
Ihletének fő forrása saját szülőfaluja, Somoskőúj-
falu, jellemző nála a népművészeti hagyományok 
újraértelmezése. A gyermekrajzok és a „neoprimi-
tív festészet” mesterkéletlen, kozmikus világlátá-
sát követi. Alkotásai mögött ott lüktet az egész 20. 
századi avantgárd és neoavantgárd, Jackson Pol-
lock, Hans Hartung ex presszivitása, lírai absztraci-
ói, a szentendrei szürrealisták (Vajda Lajos, Ámos 
Imre) szuggesztiója. Sokáig növényeket, majd az 
állatokat foglalta képekbe. A látványperspektíva 

mellőzése az egyiptomi művészetre emlékeztet.
1972-1992 között szülőfalujában, 1995–től 
2009. évi nyugdíjba vonulásáig az Eszterházy 
Károly Főiskolán tanított. A festőművészt és 
számos külföldi és hazai vendéget a Magyar 
festészet napja és a kiállítás megnyitó napján dr. 
Farkas Veronika művészettörténész köszöntötte. 
Többek között elmondta, hogy csaknem három 
éves előkészítő munka alatt a festőművész is el-
látogatott Komáromba. A Limes Galériában va-
lósult meg e nagyszerű és nagyívű kiállítás. 
A kiállítást Lóska Lajos művészettörténész nyi-
totta meg, aki érdekfeszítően és sokszor humo-
rosan is beszélt Földi Péter festőművész életéről 
és érdekes munkásságáról. Többek között meg-
tudtuk, hogy a művész továbbra is Somoskőújfalun él, 
így festészetének legfőbb ihlető forrása a falu. Mély 
inspirációkat kapott nagy festő elődeitől, Rembrandt, 
Van Gogh, Csontvári Kosztka Tivadar és Tóth Meny-
hért műveiből, alkotásaiból. „Aktív társadalmi és mű-
vészeti életet él, hiszen már 1994-től a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagja. Ha röviden jellemezni akarnánk 
Földi Péter alkotói munkásságát a modern magyar 
képzőművészet egyéni utakat bejáró és szuverenitá-
sát őrző öntörvényű festői világot építő művésznek 
lehet őt jellemezni” – mondta. A kiállítás vendégeit 

és a festőmű-
vészt balladai 
jellegű énekei-
vel köszöntötte 
Faragó Laura 
Kossuth-díjas 
é n e k m ű v é s z , 
a alkotó nagy 
tisztelője. Nagy 
sikere volt a 
művésznő szug-
gesztív előadá-
sának. A kiállí-
tás kurátora dr. 
Csordás Pál, a 
legnagyobb kor-
társ modern mű-

vészként jellemezte Földi Péter festőművészt, aki 
nagyméretű vásznain a népművészeti hagyományo-
kat a gyermekrajzok tisztaságából az ember és álla-
tok, madarak szimbolikus kapcsolatából meríti. Földi 
Péter festőművész is hangsúlyozta, hogy megtisztelő 
számára, hogy ebben a sajátos hangulatú, történelmi 
jellegű, volt katona templomban állíthat ki. Külön 
köszöntötte Komárom művészetet ápoló közönségét 
és bejelentette, hogy a Limes Galériával egyeztetve 
november 30-ig meghosszabbítja a kiállítást Komá-
romban.
A szervezők és a festőművész nevében mindenkit 
szeretettel látnak ennek a nem mindennapi, modern 
festőművésznek, Földi Péternek a kiállítására.

Dr. Bende István

Jubileumi, megalakulásának 15. jubileumára emlékező taggyűlését tartotta
a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre

Hűen az Alma Mater szelleméhez
Nem a megszokott helyen, vagyis a gimnázium aulájában – tartotta meg évi szokásos tagsági összejövetelét a Komáromi Magyar 
Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, hanem a Kultúrpalota dísztermében. Ettől aztán mégiscsak más lett 
az egész összejövetel hangulata, hiszen ott mi is vendégek voltunk, ráadásul a Baráti Kör megalakulásának 15. jubileumi évét 
is ünnepeltük. Ünnepélyesebb lett a légkör, és lehet, nem szándékosan, de mindannyiunk magatartásában volt csipetnyivel több 
izgalom, az elégedettség jó érzése, hogy lám-lám, hát már ide is eljutottunk, és munkánknak látható eredménye van.
Ráadásul október erre a 26-ai 
napra csodálatos, napfényes, 
ragyogó őszi időt ajándékozott 
nekünk. Kell ennél több? És a 
díszteremben, a Feszty-körkép 
alatt kezdetét vette az összejö-
vetel. A háziasszony szerepét, 
mint sok éve már, Farkas Ad-
rianna tanárnő töltötte be, aki 
rövid idézeteket olvasott fel a 
régebbi Komáromi Öregdiák 
hírlevelekből, s mivel a héten 
emlékeztünk az 56-os forra-
dalmi eseményekre, a 2006-os 
évre emlékeztetett, amikor a 
gimnázium dísztermének a fa-
lán felavatták az 56-os emlék-
táblát. Mert a gimi falai közé is 
begyűrűztek a forradalom törté-
nései: az akkori diákok bizony 
nem voltak hajlandóak elítélni a 
szabadság eszméjét, még fenye-

getések hatására sem. Andruskó 
Imre, a gimnázium igazgatója 
ünnepi köszöntőjében elmond-
ta, miért is nem az aulában gyűl-
tünk össze: örömmel számolt be 
az iskola megújulásáról, hiszen 
a régi-régi épület, a 370 éves 
jezsuita alapítású, majd később 
a bencések vezette iskolára 
felújítás vár, ami már nyár óta 
folyamatban van, s most cseré-
lik éppen a nyílászárókat rajta. 
Langschadl István, a Baráti Kör 
elnöke köszöntőjében emlékez-
tetett arra, hogy mi nemcsak a 
múlt vagyunk, hanem a jelen 
szerves része is, hiszen a ben-
cés, keresztény értékrend össze-
köti múltunkat a jelennel.
Komárom polgármestere, Ke-
szegh Béla méltatta az isko-
la eredményeit, hiszen 3 éve, 
megszakítás nélkül a megye 
első számú iskolája, ahol hang-
súlyt kap a tehetséggondozás, 

mert sok kiművelt emberfőre 
van szükség, hogy a magyarság 
jövője biztosítva legyen. Szük-
ségünk van az okos, tanult, 
erős értékrendű, tisztességes 
emberekre, hogy jövőnk bizto-
sítva legyen, s a politikai hely-
zetünkről ne a mögöttünk lévő 
Feszty-kép Bánhidai csatájá-
nak hangulata jusson eszünkbe.
A BK elnöke beszámolt a te-
vékenységekről, mivel is fog-
lalkozik, miben segíti egykori 
iskoláját az Öregdiákok csapa-
ta. Ismertettük a jövő évi mun-
katervet, az ellenőrző bizottság 
pedig beszámolt a baráti kör 
számadásáról.
A 15. évforduló alkalmából a 
BK vezetősége emléklapokat 
adott át azoknak az aktív, tevé-
keny tagoknak, akik már 10-15 
éve dolgoznak hűségesen azért, 
hogy minél maradandóbb ta-
lálkozókat, összejöveteleket 

tudjunk megvalósítani, hogy 
legyen hírlapunk, a Komáromi 
Öregdiák, ami ingyenesen jut 
el az érdeklődőkhöz.
Az összejövetelt a gimnázium 
egykori diákjainak ünnepi mű-
sora zárta, akik jelenleg főis-
kolások, egyetemisták, s akik 
irodalmi összeállításukkal, 
zenéjükkel méltó befejezését 
biztosították a taggyűlésnek: 
Hostomská Fanni, Bencsík 
Stefánia, Szebellai Dániel, 
Korpás Réka, Škoda Máté. Kö-
szönet nekik a szép műsorért. 
Köszönjük a budapesti Szent 
István Gimnázium és a tatai 
gimnázium öregdiákegyesü-
lete küldöttségének, valamint 
Prohászka Marcell úrnak, Dél-
Komárom díszpolgárának a 
részvételét. A baráti kör nevé-
ben:  Szendi Ildikó.

Stefankovics József – Jakó 
felvétele

Gál Gábor igazságügy-miniszter nem lesz rajta a Most-Híd 
jelöltlistáján, amelyet a 2020-as parlamenti választásokra állí-
tanak. Gál a szerdai kormányülés után tájékoztatta az újság-
írókat. Elmondása szerint ezt politikai és nem politikai jellegű 
tényezők is indokolják.

Gál Gábor miniszter
távozik a politikából

A miniszter azzal kapcsolat-
ban is állást foglalt, hogy Peter 
Kresák kilép a Most-Híd frak-
ciójából. „Tiszteletben tartom a 
döntését. Annak ellenére, hogy 
nem mindig értettünk egyet 
mindenben, jó szakembernek 
tartom őt, aki jól tudott érvelni 
a véleménye mellett” – mondta 
Gál. Magdeme Klára, a Most-
Híd szóvivője szerint Gál még 
nyáron értesítette a döntéséről 
Bugár Béla pártelnököt. Nem 

távozik a pártból, szakmai té-
ren a jövőben is segíteni fogja 
a Hidat. Egyes feltételezések 
szerint a kormányülésen Gál 
szemére vetették, hogy az ál-
tala irányított minisztériumban 
egyre több botrányos esetre de-
rült fény. Neve Komáromban 
is elhíresült, Bastrnák Tibor 
polgármestersége alatt a város 
ügyvédje lett, de információink 
szerint egyetlen pert sem nyert 
a várost képviselve…

Mestertanári
aranyérem

A Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermében október 
31-én tartotta ünnepi ülését 
az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia, ame-
lyen a fiatal magyar kutatók 
és az őket felkészítő tanárok 
legjobbjait díjazták aranyér-
mekkel.
A kétévente kiosztott mester-
tanári aranyéremnek első alka-
lommal lett felvidéki tulajdono-
sa Dobay Beáta személyében, 

aki a komáromi Selye János 
Egyetem tanáraként kiemelkedő 
munkát végez a fiatal felvidéki 
kutatók nevelésében és ösztön-
zésében. Több tucat hallgatót 
juttatott már ki hazai és nem-
zetközi tudományos diákköri 
konferenciákra, ahol szép ered-
ményeket értek el.
A szigorú feltételekhez kötött 
nívós kitüntetést első ízben 
kapja felvidéki tanár. Az ara-
nyozott színezüst érmet Bog-
nár György és Kocsis Előd 
szobrászművészek alkotásai 
díszítik. A kitüntetést Lovász 
László, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke adta át.

Báloznak a nyugdíjasok
A gútai Nyudíjas klub szeretettel meghívja Önöket

a november 22-én 19 órakor kezdődő
Erzsébet – Katalin bálra
a gútai kultúrház körtermébe.

 A jó hangulatról a naszvadi „Régi csibészek” gondoskodnak.
A belépődíj: 4 €.
A jegyeket megvásárolhatják a klub Hosszú u. 29. sz. épületében
november 16-ig, hétfő kivételével naponta 13-16 óra között.

Ki nem ismeri népe történelmét,
jövőjét sem ismeri majd…

Tizenhatodik alkalommal jelent meg a ko-
máromi Duna Menti Múzeum gyűjteményes 
kiadványa, amely Szlovákia egyik legpatiná-
sabbja és legsokoldalúbbja. Maga az értesítő 
jubileumi jellegű, hiszen az első múzeumi ér-
tesítő megjelenésénk 130. évfordulója alkalmá-
ból jelent meg.
A megszokottól eltérően, nem csupán a múze-
um évi tevékenységét ismerteti, hanem a 2013 – 
2017 közötti időszak legfontosabb történéseit is 
megörökíti. A kiadvány foglalkozik az avarkori 
sírokban talált leletekkel, a komáromi festett lá-
dákkal, az őszirózsás forradalom komáromi ese-
ményeivel, a martosi népviselettel, a múzeumpe-
dagógia jelentőségével. Olyan érdekességekről is 
találhatunk anyagot, mint a komáromi edényes 
flóra, vagy az örsújfalusi vadasi csatorna vízi és 
vízparti növényzetének változása a megváltozott 
fényviszonyok hatására. Ezen kívül áttekintést ad 
az 1910 és 1913 közötti képzőművészeti kiállítá-
sokról is.

Földi Péter Kossuth-díjas festőművész
gondolatébresztő kiállítása a Limes Galériában
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Interaktív előadás
a rákbetegségek
megelőzéséről

Az Egészséges nő Pol-
gári Társulás a Selye 
János Gimnáziumban 
tartott ingyenes inte-
raktív előadást október 
25-én iskolánk aulájában, majd 
aznap délután pedig a nagykö-
zönség számára. Doc. MUDr. 
Vladimír Bella, PhD. és PhDr. 
Erika Zámečníková a mellrá-
kon kívül beszéltek a méhnyak-, 
here-, tüdő- és bőrrákról. 
Az AVON évek óta elkötelezett 
harcosa a mellrák elleni küzde-
lemnek, melynek kapcsán idén 
elindította az Emlőrák Gyógyí-
tásáért Alapítvánnyal közösen 
a Mellünk Egészségéért Védő-
női Programot. Ennek célja a 
védőnők edukálása az emlőrák 
rizikófaktorairól, a helyes ön-
vizsgálatról és az időben történő 
felismerés fontosságáról. A prog-
ramban résztvevő iskolai védő-
nők a képzést követően közép-
iskolákban tartanak prevenciós 
előadásokat a fiatalok számára.
Szlovákiában minden 16. nőt 
érint, és évente 3 ezer nőnél és 3 
férfinél diagnosztizálnak mell-
rákot, szinte nincs olyan ember, 
aki a családja vagy ismeretségi 
köre révén ne lenne érintett. 
Már fiatal korban, akár már az 
általános iskolában el kell kez-
deni az edukációt, amire van 
nyitottság a tizenévesek kör-
ében. A 18 év alatti fiatalok 
rendelkeznek a legkevesebb in-
formációval a mellrák kapcsán, 
közel 60%-uk pedig még soha 
nem végzett önvizsgálatot. A jó 
hír, hogy minden korosztály nyi-
tott arra, hogy több információt 
kapjon a betegségről. Mára már 
az is beépült a köztudatba, hogy 
a mellrák időben történő felis-
merése javíthatja a gyógyulási 
esélyeket.

Králik Zsuzsanna

Újabb létesítménnyel gazdagodott a Túzok-farm

Komáromban azbesztügyben tovább folyik a „sumákolás”
Félelmetesen naivra, de inkább dilettánsra sikeredett a komáromi önkormányzat múlt hét csü-
törtökén az „azbesztüggyel” kapcsolatos magyarázkodása. Mint ismeretes, jelenleg három ügy 
van vizsgálat alatt. Az első a romák által tönkretett, majd a beilleszkedésre képtelen lakosok 
kilakoltatása után lebontott épületé, a második az ivóvízkutak környezetében, az Erzsébet-
szigeten létesítendő parkolóké – ezek altalaját palatörmelékekben gazdag sittel töltötték fel –, 
majd a gadóci volt mezőgazdasági épület területéről az éjszaka leple alatt „ellopott”, ugyan-
csak palát, azaz azbesztet tartalmazó sitt elhordása.
Az azbesztügyben többen is 
felszólaltak, abban a tudatban, 
hogy a rendőrség, ügyészség 
ezúttal is kiadja majd a határo-
zatot: Skutok sa nestal (Nem 
történt bűncselekmény)!
Pedig történt, mert a hazai és 
a nemzetközi előírásokat – 
vélhetően nem szándékosan, 
hanem az ismeretek hiányában 
– többször is megsértették. A 
vízművek épületének környé-
kén lakók egyik képviselője 
fel is szólalt a közgyűlésen és 
köszönetet mondott a romák 
épületének lebontásáért. Ezt 
lapunk is megtette, sőt pél-
damutatónak tartotta, viszont 
akkor még nem tudtuk, hogy 
az épület egy részét palatető 
védte, annak lebontása viszont 
certifikátummal rendelkező 

építészeti csoport kizárólagos 
joga, nem pedig a markológép 
kezelőjéé. Ugyancsak furcsa 
magyarázkodás volt hallható 
a gadóci lerakat és a Slovnaft 
benzinkút mögötti valamikor 
mosoda telephelyén levő sitt 
társtulajdonosáé. Vélhetően 
innét vásárolták meg a hiva-
talos építési engedély nélküli 
szigeti parkolókba kiszállított 
törmelékeket, miközben a vá-
rosi rendőrség mögött, a városi 
tulajdonban levő törmelékeket 
ingyen is elvihették volna. A 
felszólaló állítása szerint is-
meretlen tettesek, szándékosan 
vitték ki a szigetbe a palatör-
melékeket, hogy azt kiszórva, 
fertőzzék a telepet. A palatör-
melékek azonban 30 cm mé-
lyen is találhatók voltak, amit 

ugyebár nem nehéz elképzelni, 
hogy valaki szándékosan vitte 
volna ki a 60-80 kg-nyi azbesz-
tet.
Furcsa viszont, hogy a telep-
helyükön felhalmozott sittben 
jócskán volt paladarab. 
Még nevetségesebb az az 
állítás, miszerint a gadóci 
telepre ismeretlenek szál-
lították a palát tartalmazó 
sittet, illetve szállították 
el. A kérdés, hogy hova? 
Mert pala tartalmú sittet 
csak egy érsekújvári meg-
semmisítő telep fogadhat 
be, erre viszont nincs bizo-
nyíték.
Érdeklődéssel várjuk a 
rendőrségi vizsgálat le-
zárását és a komáromi 
ügyészség állásfoglalását.

Mészáros Imre mérnök, a kö-
zös építkezési osztály, illet-
ve a területfejlesztési osztály 
vezetője elmondta, hogy ő is 
kellemetlennek tartotta, hogy 
a lakóövezethez közel kerül 
a szennyvíztisztító felépítése, 
de előtte hatástanulmányokat 
végzett nemcsak Párkányban, 
hanem Tótmegyeren is. Az itt 
látottak meggyőzték őt arról, 
hogy a korábbaikhoz képest 
nagyságrendekkel kisebb lesz 
a környéken a bűz. Azért esett 
a választás erre a területre, 
mert itt volt lehetőség a bőví-
tésre. A Szlovák utca végén ma 
is működő átemelő kapacitása 
bővül, ez biztosítja a szenny-

víz bejutását az üllepítőkre. 
Ezek többsége fedett lesz, te-
hát belőlük a bűz nem terjedhet 
át a családi házakhoz, vagy a 
közelben levő szakközépisko-
lához. Kétféle, mechanikus és 
biológiai tisztítás folyik majd 
a telepen. Éppen ez a techno-
lógia az egyik legmodernebb, 
s neki köszönhetően nem kerül 
majd tisztítatlan szennyvíz a 
Vág-Dunába. 
– Az első építési szakasz ered-
ményeképpen jelentős kapa-
citásnövelést érünk el, majd a 
második szakasz után a teljes 
város és az ipartelep szenny-
vízgondjait is meg tudjuk ol-
dani – nyilatkozta lapunknak.

Hamarosan megkezdődhet az építés
Mondhatni évtizedek óta súlyos problémával küzd Gúta. Szennyvíztisztítója elavult, kapacitá-
sa szinte a nullával egyenlő. Azt, hogy lényegében tisztítás nélkül kerül be a Vág-Duna vízébe, 
2020. szeptember elseje az utolsó határidő, ezután már nem hosszabbítják meg a tisztítás nél-
küli kiengedést. Ha nem kezdik el az építést, akkor naponta akár több tízezer euró büntetést 
is kaphat a Nyugatszlovákiai Víz-és Kanalizációs Művek.
A kellemetlen helyzet hama-
rosan megoldódhat, hiszen 
a Nyugat-szlovákiai Víz- és 
Kanalizációs Művek már el-
készítette a kivitelezési tervet, 
amelyet bemutattak a résztve-
vőknek.
Addig azonban komoly har-
cot kell az előrelépés, illetve 
a döntések meghozásának ér-
dekében folytatni. Elsősorban 
a városi képviselőknek kell 
módosítani Gúta területfej-
lesztési tervével a tervezetet, 

az építésügyi hivatalnak el kell 
készíteni a területi elhelyezési 
engedélyt, a komáromi járási 
hivatalnak el kell végeznie a 
környezeti hatástanulmányo-
kat, hiszen végül is ők adják ki 
az építkezési engedélyt.
– A beruházás első szakasza-
ként a Szlovák utca végén lévő 
átemelő állomás teljes átépíté-
sére kerül sor, tekintettel arra, 
hogy valójában erről a terület-
ről innen ered a legtöbb bűz. 
Ez mindenképpen jelentős 

A gútaiak nyilvános meghallgatáson vettek részt, ahol meg-
ismerhették a szennyvíztisztító leendő telephelyét, működési 
elvét és megtudhatták, hogy az új berendezés a város számá-
ra évtizedeki biztosítja majd a kellő tisztítást.

A csehszlovák
hajóépítés

100 éve
A kassai székhelyű Szlovák 
Műszaki Múzeum részlege-
ként működő pozsonyi Köz-
lekedési Múzeum fenti címet 
viselő vándorkiállítása 2019. 
november 11. és 2020. febru-
ár 22. között tekinthető meg 
a komáromi Duna Menti 
Múzeum főépületében.
A kiállítás létrehozásának ap-
ropója Csehszlovákia meg-
alakulásának 100. évforduló-
ja volt, ennek megfelelően a 
csehszlovák, illetve szlovák 
hajóépítés történetét a kez-
detektől 2018-ig bezárólag 
dolgozza fel. A komáromi ha-
jógyár az első és a második 
csehszlovák köztársaság ide-
jén is az ország hajóépítésének 
központja volt, s ez a helyzet 
nem változott 1993 után sem, 
amikor a hajógyárban tenger-
járó hajók épültek.
A kiállítás megnyitójára no-
vember 8-án, 16 órai kez-
dettel kerül sor a múzeum 
főépületében (Kultúrpalota).

mértékben csökkenni fog. Nem 
titok, hogy a tervezet megva-
lósítása után Szlovákia egyik 
legkorszerűbb szennyvíztisztí-
tója lesz a gútai. Egy modern 
zárt rendszer. Először 7 ezer la-
kost szolgál, majd akár 14 ezer 
ekvivalens szennyvezetéke is 
rákapcsolható – magyarázza 
Horváth Árpád polgármester, 
aki nem titkolja, hogy ez lesz 
az elkövetkező évek egyik leg-
nagyobb beruházása. Arra a 
kérdésre, hogy miért éppen ezt 
a területet választották a szeny-
nyvíztisztító felépítésére, így 
válaszolt: – Egy korábbi terv-
ben Vág-dunai töltés mellett 
épült volna fel a tisztítómű, vi-
szont ennek felépítése a legjobb 
számítások szerint is 15 millió 
euró lett volna. Ez a megoldás 
valójában a város és a vízmű-
vek számára. Ez a másik meg-
oldás egy sokkal modernebb 
és jóval olcsóbb, mondhatni 
félár a korábbi javaslathoz ké-
pest. Nem titok, hogy a városi 
képviselőtestület tagjai jártak 
Párkányban, ahol a gútaihoz 
hasonló telep működik, s meg-
állapíthatták, hogy a jelenlegi 
helyzethez viszonyítva szinte 
szagtalan annak működése. Le-
gyünk őszinték, senkinek sem 
lehet közömbös, hogy milyen 
„illatfelhő” terjeng egy-egy te-
lepülés légterében.
Lassan elhárul minden akadály 
és a vízügyi vállalatnak már ez 
év végén lehetősége lesz pályá-
zatot benyújtani a környezetvé-
delmi minisztériumnál, vagyis 
annak elfogadása után megkez-
dődhet a megvalósítás.

Múlt héten hétfőn ünnepélyes keretek között ad-
ták át a Túzok-farm új büszkeségét, a szabadté-
ri előadóhelyiséget. Balra a résztvevők, illetve a 
szalagátvágás pillanata Richard Müller, a Kör-
nyezetvédelmi Hivatal vezérigazgatója, Vajlik 
Katalin, a Túzok központ vezetője és a környe-
zetvédelmi minisztérium államtitkára, Kurilla 
Norbert, jobbra az óvodások fellépése látható.

A gútai városháza üléstermé-
ben Štefan Štefek mérnök, 
a Nyugat-szlovákiai Víz- és 
Kanalizációs Művek ZsVaK 
beruházási igazgatója és 
Sztruhár Dániel tervezőmér-
nök jelenlétében Horváth 
Árpád polgármester mutat-
ta meg az érdeklődőknek a 
város szennyvíztisztítójának 
felújítási tervezetét, Mészá-
ros Imre pedig a környezet 
hatási felméréseket elemezte.

Túl gyermeteg magyarázkodás, vagy szándékos tényhamisítás?

Konkrét elképzelések Gúta szennyvízproblémájának megoldására
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MŰSORA JÁNLAT
November 9-től  15-ig

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

TV2
7.05 T V-2 a n i máció, 
11.45 Pogg yász ,  13.25 
Lovag regény (a mer.) , 
16.20 Colu mbo:  Gy i l -
kosság t e r v rajz  a lapjá n 
(a mer.) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Tények plu sz , 
19.55 Men i n  Black 
(a mer.) ,  22 .15 Halá lo -
sabb i r a mba n (a mer.) , 
0.30 Él n i  t ud n i  kel l  (spa-
nyol)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.35 
XXI. század, 14.10 Kevin, 
a minden6ó (amer.), 15.20 
Ismeretlen fér f i (angol) 
(amer.), 18.00 Híradó, 
19.00 Fókusz plusz , 20.00 
X-Faktor, 22.45 Egy k is 
szívesség (amer.), 1.15 
Br il iáns meló (amer.) 

RTL II
11.30 Haz ug csajok t á r-
sasága (amer.),  12.30 
Szerelmes sz ingl i  sz it-
te r t  keres (amer.),  14.30 
A g yanú á r nyékában , 
17.30 Éj jel-nappal Buda-
pest ,  21.00 Showder K lub 
bemutat ja ,  23.00 Kamé-
leon (mag yar)

M2
12.50 Kemy, a felfede-
ző, 14.10 Póló, 14.25 A 
kis herceg, 16.40 Lilo és 
St itch, 18.15 Hanni és 
Nanni, 20.15 Violet ta (ar-
gent in), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 A vörös ajtó 
(olasz), 23.50 Akvár ium 
Stage Pass, 0.50 Egy in-
dián nyár Pár izsban (f ran-
cia)

Duna tv
10.25 Család-ba rát ,  12.55 
Jó ebéd hez szól a nóta , 
13.25 Par t i t ú ra ,  14.25 
Doc Mar t in (angol), 
15.20 Falak (mag yar), 
17.00 Gasz t  ro  an g yal , 
18.00 Hí radó, 18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.40 Su-
per man v isszaté r (amer.), 
22.20 Vik tór ia / Vik tór ia 
(amer.),  0.30 Bagi-Nacsa 
Or feuma

Duna World
11.30 Mámi (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Ch-
r istoph Bosser t orgona-
est je, 14.15 Család-barát , 
15.50 Hagyaték , 16.20 
Színe-java , 17.20 Most 
a Buday!, 17.50 Családi 
kör, 18.50 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzó -
na , 21.35 Bagi-Nacsa Or-
feuma, 23.40 Opera Café, 
0.10 Evangél ium

Pozsony 1
12.55 Szlovákia ,  szeret-
lek! ,  14.30 Grand Hotel 
(spanyol) ,  15.45 Poirot 
(angol) ,  16.40 A szoci-
al izmus bájai ,  17.55 Út-
ta lan utakon,  18.30 Épí ts 
házat ,  ü l tess  fá t ! ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 A test  t i t -
kai ,  23.40 Grand hotel 
(spanyol) ,  0 .55 Poirot 
(angol)
Pozsony 2
10.30 Tudományos ma-
gazin,  11.55 Paral impiai 
magazin,  13.45 Labda-
rúgás,  16.15 Jégkorong, 
19.20 Est i  mese,  19.50 
Híradó,  20.10 Őrangya -
lok,  20.45 Miért?  (cseh) , 
22.15 Viharban (dán)

Markíza tv 
8.50 Én, a kém (amer.), 
10.50 Táncverseny, 12.55 
Sztárban sztár, 15.50 Oltá-
r i nő (amer.), 18.20 Mulat 
az elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Jack Reacher (amer.), 23.10 
A rács mögött (amer.)

JOJ TV
9.15 Szünidő (szlovák), 
10.25 Nálunk, 11.40 Ked-
vencek, 12.15 Csillag szü-
let ik, 13.55 Warcraf t: Az 
első találkozás (amer.), 
16.30 Neveletlen herceg-
nő (amer.), 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Csillag szület ik, 23.00 
Csak hívj fel nyugodtan! 
(amer.), 0.55 Gyilkos pa-
raziták (amer.)

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

TV2
7.05 TV2-animáció, 10.55 
Több, mint testőr, 12.30 
Építkezők, 13.35 My Girl 
(amer.), 15.45 Szólít a 
szörny (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.45 Sztárban sztár 
leszek!, 21.50 Ted (amer.), 
0.10 Par ty Zóna (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.40 
High Life, 11.10 Kalandozó, 
13.00 Lila füge, 14.35 Há-
zon kívül, 15.10 Bűnvadá-
szok (olasz), 18.00 Híradó, 
18.55 X-Faktor, 21.55 Ön-
gyilkos osztag (amer.), 1.20 
Jupiter Holdja (magyar-né-
met)

RTL II
10.50 Larry Crowne 
(amer.), 12.50 Segítség, 
bajban vagyok!, 17.50 Ka-
méleon (magyar), 20.00 A 
Showder Klub bemutatja, 
22.00 Showder Klub, 23.00 
Csajos buli (amer.), 0.50 
Csodakutya New Yorkban 
(amer.)

M2
12.50 Kemy, a felfedező, 
13.40 Nicky, R icky és 
Dicky, 14.10 Póló, 15.50 
Mickey, 16.40 Lilo és 
St itch, 17.50 Vampir i-
na , 18.15 Hanni és Nanni 
(német), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 Körbe-
rajzolva (f rancia), 23.45 
Édes anyanyelvünk, 
23.50 Europa in Concer t

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Vad vidékek, 
14.30 A Gr if f, a Dámvad 
és a Var jú (magyar), 15.05 
Igen vagy nem? (magyar), 
16.30 Hogy volt?, 17.30 
Borbás Marcsi szakács-
könyve, 18.45 Családi 
kör, 19.45 Magyarország, 
szeretlek!, 21.25 Valaki 
más élete (f rancia)

Duna World
8.25 Önök kér ték , 10.35 
Fölszál lot t a páva , 13.20 
A soha , a mindig és a 
pi l lanat , 14.50 Plakát-
magány, 15.55 Hagyaték , 
16.25 Színe-java , 17.25 
Most a Buday!, 17.50 
Édes anyanyelvünk, 18.55 
Öt kont inens, 19.25 Sze-
relmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 Bu-
dapest Jammin?, 23.30 
Hogy volt?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
14.30 A ra ny idők ,  15.35 
Iva n hoe (a mer.) ,  17.20 
A v i lágörök ség,  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  18.15 
A konyhá m t i t ka ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 Néró é s 
Seneca (sz lová k),  22 .0 0 
Toma n (sz lová k),  23.15 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
9.15 Far mereknek, 12.20 
Mese a hét év ről (szlo -
vák), 14.15 Jégkorong, 
17.15 Tenisz: Slovak 
Open, 19.50 Hírek , 20.10 
For tuna l iga magazin, 
20.45 Díjátadó gála , 
22.05 Tisz telt polgár társ 
(argent in-spanyol)

Markíza tv
8.20 Oltári nő (amer.), 
10.55 Lara Croft – Tomb 
Rider (amer.), 13.00 Test-
reszabott kérdések, 13.45 
A rács mögött, 16.00 Fel-
vég, alvég, 17.15 Szom-
szédok, 19.00 Híradó, 
20.30 Sztárban sztár, 
23.10 Oltári nő (amer.), 
1.50 Táncverseny

,JOJ TV
10.00 Knight Rider 
(amer.), 11.00 Neveletlen 
hercegnő (amer.), 13.20 A 
dzsungel könyve (amer.), 
15.50 Új ker tek, 16.50 A 
nyaraló, 17.50 Új laká-
sok, 19.00 Kr imi, 19.30 
Híradó, 20.35 Az utolsó 
lehellet ig (amer.), 23.20 A 
nindzsa (amer.)

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

TV2
6.15 Mokka, 13.15 Kórházi 
történetek (spanyol), 13.55 
Kórházi történetek (spa-
nyol), 14.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.15 
Mintaapák, 20.20 Nyomd a 
gombot, tesó!, 21.35 Újra-
tervezés, 22.40 Magánnyo-
mozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Fókusz 
plusz, 13.10 Drága örökö-
sök (magyar), 14.20 Nyerő 
páros, 16.00 Az én kis csa-
ládom (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 20.05 Konyhafő-
nök VIP, 22.30 Barátok 
közt, 23.20 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 va-
gyok!, 19.00 Éjjel-nappal 
Budapest, 20.15 Showder 
Klub, 23.30 Éjjel-nap-
pal Budapest, 0.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.00 A Mézga család ka-
landjai, 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 
it t, 22.15 Akusztik, 23.25 
Az A38 Hajó színpada, 
0.20 Violet ta (argentin)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.30 A világ egy 
ter ítet t asz tal, 14.00 Ma-
gyarország f inom, 14.20 
Jamie lefőzi Olaszorszá-
got, 15.15 Végtelen sze-
relem (török), 16.10 Rex 
felügyelő (német), 18.00 
Híradó, 18.45 Sorsok út-
vesztője (török), 19.40 
A hegyi doktor (német), 
20.30 Kékfény, 21.30 El-
veszet tek (angol), 22.40 
Rejtélyek asszonya (amer.) 

Duna World
11.10 A kenguru (magyar), 
14.20 Család-barát, 15.55 
Életkor, 16.20 Magyar kró-
nika, 16.50 Öt kontines 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Ízőr-
zők, 18.35 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 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Városok, 
16.50 Kleist doktor családja 
(német), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 A fösvény (francia), 
22.00 Riporterek, 22.30 
Rapl

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 13.55 
Generációk, 15.25 Nem-
zetiségi magazin, 15.50 
A világ cirkuszai, 16.20 
Regina, 17.25 A rende-
lő, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A diagnózis, 
21.25 Dokumentumfilm, 
22.25 Távol az emberektől 
(francia)

Markíza tv
10.45 Családi történetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.30 A farm, 16.00 Csalá-
di történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Szomszédok (szlo-
vák), 21.25 A farm, 22.40 
Családi történetek, 23.45 
Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 12.50 Dokik 
(amer.), 14.45 Tárgyalóte-
rem, 15.50 Rendőrök akció-
ban, 16.50 Nálunk, 17.30 Hí-
rek, 18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Inkognitó, 23.00 Gyil-
kos gondolatok (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 13.15 Kórházi 
történetek (spanyol), 13.55 
Kórházi történetek (spa-
nyol), 14.35 Mintaapák, 
15.40 Victoria (mexikói), 
16.45 Anya (török), 18.00 
Tények, 19.15 Mintaapák, 
20.20 Nyomd a gombot, 
tesó!, 21.35 Újratervezés, 
22.40 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz), 
13.30 Konyhafőnök VIP, 
16.00 Az én kis családom 
(török), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz, 20.05 Konyhafőnök 
VIP, 22.30 Barátok közt, 
23.20 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 Éjjel-
nappal Budapest, 0.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.00 A Mézga család ka-
landjai, 12.50 Kelj fel, Mar-
ci!, 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 va-
gyok itt, 22.30 Szellemekkel 
suttogó (amer.), 23.25 Ku-
lisszák mögött, 0.20 Violetta 
(argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 A világ egy te-
rített asztal, 14.25 A hegyi 
doktor (német), 15.15 Vég-
telen 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
11.25 Téli sport (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Család-barát, 
15.55 Család, 16.20 Szerel-
mes földrajz, 16.50 Térkép, 
17.20 Útravaló, 17.35 Ízőr-
zők, 18.10 Ízőrzők, 18.45 
Itthon vagy!, 19.15 Nótacso-
kor, 19.35 Nótacsokor, 20.00 
Üdítő, 21.00 Híradó, 21.35 
Tóth János (magyar), 22.35 
Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.00 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Városok, 
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 Azonos ég alatt (né-
met), 0.05 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.20 Kerék-
pártúrák, 14.15 Tudomá-
nyos magazin, 15.25 Ukrán 
magazin, 16.20 Regina, 
17.25 A rendelő, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilm, 22.25 
Talkshow

Markíza tv
11.35 Cobra 11 (német), 
13.30 A farm, 14.55 Rend-
őrségi esetek, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Főnök inkognitóban, 
21.40 A farm, 22.55 Felvég, 
alvég (szlovák), 0.10 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 14.45 Tárgyalóte-
rem, 15.50 Rendőrök akció-
ban, 18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Az üveg mögött (szlo-
vák), 22.40 Gyilkos gondola-
tok (amer.) 

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

TV2
6.20 Mokka, 13.15 Kórházi 
történetek (spanyol), 13.55 
Kórházi történetek (spa-
nyol), 14.35 Mintaapák, 
15.40 Victoria (mexikói), 
16.45 Anya (török), 18.00 
Tények, 19.15 Mintaapák, 
20.20 Nyomd a gombot, 
tesó!, 21.35 Újratervezés, 
22.40 Magánnyomozók, 
2.25 Sherlock és Watson 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó-
kusz, 13.30 Konyhafőnök 
VIP, 16.00 Az én kis csalá-
dom (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 20.05 Konyhafő-
nök VIP, 22.30 Barátok 
közt, 23.55 Csúcsformá-
ban (amer.), 2.35 Rejtjelek 
(amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 13.45 
A gyanú árnyékában, 14.45 
Showder Klub, 15.50 Éjjel-
nappal Budapest, 17.00 Se-
gítség, 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!, 15.25 Kalózka 
és Kapitány, 17.00 Szófia her-
cegnő, 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, 0.15 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 he-
gyi doktor (német), 15.20 
Végtelen szerelem (török), 
16.15 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 Élet minden áron 
(cseh) 

Duna World
11.40 Kalandok és f igurák 
(magyar), 13.20 Horvát 
krónika, 13.50 Román kró-
nika, 14.20 Család-barát, 
15.55 Magyar gazda, 16.20 
Noé barátai, 16.50 Novum, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Ízőr-
zők, 18.30 Itthon vagy!, 
19.00 Nótacsokor, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Tóth János (magyar), 
22.35 Ridikül, 0.05 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Városok, 
16.50 Kleist doktor családja 
(német), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Elsődleges 
viszony (amer.), 22.40 Csen-
des háború (ausztrál), 0.35 A 
régi iskola (szlovák)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpártúrák, 14.30 A di-
agnózis, 15.25 Magyar ma-
gazin, 15.50 A világ cirku-
szai, 17.25 A rendelő, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilm, 
22.50 Művészetek

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 14.55 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi t itkok, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Extrém átváltozá-
sok, 22.20 A farm, 23.20 
Szomszédok (szlovák)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 14.45 A 
tárgyalóterem, 15.50 Rend-
őrök akcióban, 17.30 Hír-
adó, 18.00 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.30 Delukse 
(szlovák), 22.40 Gyilkos 
gondolatok (amer.), 23.50 
Deluxe

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

TV2
6.20 Mokka, 13.15 Kórházi 
történetek (spanyol), 13.55 
Kórházi történetek (spa-
nyol), 14.35 Mintaapák, 
15.40 Victoria (mexikói), 
16.45 Anya (török), 18.00 
Tények, 19.15 Mintaapák, 
20.20 Nyomd a gombot, 
tesó!, 22.40 Magánnyomo-
zók, 2.25 Sherlock és Wat-
son (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.30 Konyhafőnök VIP, 
16.00 Az én kis családom 
(török), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz, 20.05 Konyhafőnök 
VIP, 22.30 Barátok közt, 
1.25 Édes otthon, 2.10 A 
zöld íjász (amer.)

RTL II
11.45 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 Uni-
zoomi csapat, 14.45 Robo-
vonatok, 17.25 Dr. Plüssi, 
18.10 Kutyapajtik, 19.50 A 
szárnyalók, 20.15 Dokik 
(amer.), 21.05 Én vagyok itt, 
22.30 Szellemekkel sutto-
gó (angol), 23.20 Kulisszák 
mögött, 0.20 Violetta (ar-
gentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 A világ egy 
ter ítet t asztal, 14.25 A he-
gyi doktor (német), 15.20 
Végtelen szerelem (török), 
16.10 Rex felügyelő (né-
met), 18.00 Híradó, 18.45 
Sorsok útvesztője (török), 
19.35 A hegyi doktor (né-
met), 20.30 Fábry, 21.55 
Eszeveszet t esküvő (fran-
cia), 23.55 Fényes szelek 
(magyar), 1.50 Rúzs és se-
lyem

Duna World
11.35 Holnap kupaszerda 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazin, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.55 Kék boly-
gó, 17.20 Ízőrzők, 18.35 
Itthon vagy!, 19.00 Nóta-
csokor, 20.00 Szenes Iván 
ír ta, 21.35 Tóth János (ma-
gyar), 22.40 Ridikül, 0.05 
Rejtélyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Váro-
sok, 16.50 Kleist dok tor 
családja (német), 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Aranyidők, 22.00 
A szerelem nem ismer i 
a hábor út (olasz), 0.00 
Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.35 
Művészetek, 15.25 Roma 
magazin, 15.50 A világ cir-
kuszai, 16.20 Regina, 17.50 
Labdarúgás, 21.15 Törté-
nelmi panoráma, 22.00 Hí-
rek, 23.20 Rendőrség

Markíza tv
10.50 Családi történetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Felvég, alvég, 21.40 
A farm, 22.55 Főnök in-
kognitóban, 0.15 Cobra 11 
(német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 12.50 Dokik, 
14.45 Tárgyalóterem, 15.50 
Rendőrségi esetek, 16.50 
Nálunk, otthon, 17.30 Hí-
rek, 17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 21.50 Kés 
élen, 22.20 Heti hetes, 
23.20 Gyilkos gondolatok 
(amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Tények 
plusz, 13.15 Kórházi törté-
netek (spanyol), 13.55 Kór-
házi történetek (spanyol), 
14.35 Mintaapák, 15.40 
Victoria (mexikói), 16.45 
Anya (török), 18.00 Tények, 
19.15 Mintaapák, 20.20 
Nyomd a gombot, tesó!, 
21.35 Újratervezés, 22.40 
Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.30 Kórházi történetek, 
16.00 Az én kis családom 
(török), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz, 20.05 Konyhafőnök 
VIP, 22.30 Csúcsformában 
(amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 12.45 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.45 Showder Klub, 15.50 Éj-
jel-nappal Budapest, 17.00 Se-
gítség, 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 Unizoo-
mi csapat, 17.25 Dr. Plüssi, 
18.10 Kutyapajtik, 20.15 Do-
kik (amer.), 21.05 Én vagyok 
itt, 22.30 Szellemekkel sutto-
gó (amer.), 23.20 Akvárium, 
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a nóta, 
13.20 Ízőrzők, 13.55 Velence 
magyar emlékei, 14.25 A he-
gyi doktor (német), 15.20 Vég-
telen szerelem (török), 16.10 
Rex felügyelő (német), 17.05 
Ridikül, 18.45 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Fölszállott 
a páva, 21.45 Hoppá (magyar), 
23.30 Velence magyar emlékei

Duna World
11.40 A kert (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.20 
Család-barát, 15.55 Kárpát 
expressz, 17.25 Gasztro-
angyal, 18.25 Nyolcvan a 
százból, 20.00 Önök kér-
ték, 21.35 Csángók költője, 
22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Váro-
sok, 16.50 Kleist dok tor 
családja (német), 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Szlovákia , szeret-
lek!, 22.30 Út talan uta-
kon, 23.00 Mission: Im-
possible (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.35 
Művészetek, 15.15 Szem-
től szemben, 16.20 Regina, 
19.05 Esti mese, 19.50 Hír-
adó, 20.10 A család, 21.40 
A fej 22 (amer.), 23.40 Po-
zsonyi Jazz Napok

Markíza tv
10.50 Családi történetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 A farm, 22.45 Bosszú 
a fiam nevében (amer.)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 14.45 Tárgyalóte-
rem, 15.50 Rendőrségi ese-
tek, 16.50 Nálunk, otthon, 
17.30 Hírek, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 A va-
dász (amer.), 22.50 Illetlen 
szavak (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Téli lemosó permetezés

h um o r - c s o k o r

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

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

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

A téli lemosó permetezés, 
ahogy a neve is jelzi, télen, a 
fák nyugalmi állapotában, le-
vélhullást követően végzett 
növényvédelmi beavatkozás. 
Célja, hogy a fán, annak kér-
gén, kéreg repedéseiben, redő-
iben áttelelő károsítókat hatás-
talanítsa, megölje, megszakítsa 
azok életciklusát, ezzel a tava-
szi fertőzést csökkentse. Nem-
régiben még a télvégi, a rügy-
fakadást megelőző időszakban 
történő lemosó permetezést 
tartotta a szakirodalom célsze-
rűnek, viszont ahogy az ősz 
egyre jobban kihúzódik, és 
egészen lassan már novembe-
rig elnyúlik időszerűbb inkább 
az őszi lemosó permetezés. 
Az őszi lemosó permetezés 
legideálisabb ideje a lombhul-
lás, tehát a vegetációs időszak 
befejeződésekor van. Ez azért 
ajánlott, mert a lehulló lombbal 
leveleken lévő áttelelő spórák 
és peték is megsemmisíthető-
ek. A fertőzött lomb könnyeb-
ben kezelhető ilyenkor, mint a 
friss lomblevelek erős kihajtá-
sa idején, mivel a frissen kihaj-
tó levelek hamar „táptalajai” 
lehetnek a kártevőknek, kór-
okozóknak. Az örökzöldek ki-
vételével gyakorlatilag bármit 
megpermetezhetünk. Ilyenkor 
főleg a gyümölcsfák, bokrok és 
az évelő gyümölcstermő növé-
nyeink igénylik a permetezést. 
Emellett megpermetezhetőek a 
dísznövények is: díszfák, dísz-
cserjék – főleg a rózsabokrok! 
– és a szőlőtőkék is!
Lemosó permetezést lehet – és 
szokták – még tél elején (ősz 
végén) a levélhullást követő-
en, még a kemény fagyok előtt 
végezni. Ez esetben a károsítók 
számát a kezelés utáni téli fa-
gyok tovább csökkentik. A tél-
végi lemosó permetezés ideje a 
február végi, márciusi fagyok 

után, a fák nedvkeringésének 
beindulásakor, rügypattanás 
előtt van. Fontos az optimális 
időzítés, amikor a károsítók is 
már aktív állapotba kerülnek. 
Gyakran e két téli kezelési al-
kalom is szükséges lehet, de 
mindenképpen hasznos. A bő-
ségesen kijuttatott permetlé be-
csurog a fakéreg mélyedéseibe, 
repedéseibe. Ölő hatása akkor 
tud érvényesülni, ha a permetlé 
egyenletes rétegben, minden-
hol bevonja a fás szövetek és a 
károsítók felszínét.
Lemosó permetezés állati kár-
tevők és betegségeket előidéző 
kórokozók ellen együttesen tör-
ténik. Fákon áttelelő kártevők 
közül a leggyakoribbak: levéltetű 
tojások, atkák és tojásaik, pajzs-
tetvek, kórokozók közül a körte 
varasodás, baktériumos 
és moníliás ágelhalások. 
Kórokozók ellen a réz és 
kén (mészkénlé) tartalmú 
gombaölő szerek, kártevők 
ellen pedig a növényi ola-
jok és paraffin olaj tartalmú 
szerek alkalmazhatók és 
azok kombinációi. A fel-
használható növényvédő szerek 
mind kontakt hatásúak, komo-
lyabb eső lemossa a fák felszí-
néről, ezért tartósan esőmentes 
időjáráskor tanácsolt kivitele-
zésük. Permetezéshez legalább 
8-10 oC-t elért léghőmérsékletet 
és szélcsendes időt válasszunk. 
A permetlé alkotóinak oldódását 
és hatékonyságát segíti a levegő-
nél magasabb hőmérsékletű 15-
20 oC fokos víz alkalmazása. A 
permetezést megelőző metszés 
– a beteg ágak, moníliás gyü-
mölcsmúmiák, kártevő telepek 
levágása– fokozza a permetezés 
hatását.
Számos kártevő és kórokozó a 
fertőzött és talaj felszínére hul-
lott levelekben telel át. Talajba 
ásásukkal, vagy összegyűjté-

sük utáni komposztálással a 
károsítók elpusztulnak. A le-
mosó permetezés csak a lehul-
lott levelek helyes kezelésével 
együtt hatékony.
A nyári permetezéskor egy vi-
szonylag sűrű permetlevet ál-
lítunk össze, ilyenkor viszont 
inkább hígabbra kell mérni a 
vegyszert. A lemosás lényege, 
hogy „ott is lemossunk min-
dent, ahol nem látszik”, de ko-
molyra fordítva a szót a hígabb 
permetlé könnyebben eljut a 
fás szárak repedéseibe, a levél-
zugokba, az előtörni készülő 
rügyek közé.
Az őszi lemosó permetezést 
még a fagyok beálltáig végez-
zük el, mert akkor lesz hatásos!
A bordói lé 2%-os oldatának 
használata a gombabetegségek-

kel veszi fel a harcot. Ezt ebben 
az esetben minden növényün-
kön használhatjuk. A növeke-
dési fázisban, a prevencióra 
alapozott gombák elleni nö-
vényvédelem fő pillére a kon-
takt, tribázikus réz-szulfát tar-
talmú növényvédő szer lehet.
A levéltetűvel, pajzstetűvel, 
vértetűvel fertőzött kertekben a 
mészkénlé is megoldást nyújt-
hat. Erősebb fertőzés esetében 
– pajzstetveknél – alkalmazha-
tó a Gyümölcsfaolaj vagy az 
Agrol Plusz is. További bevált 
vegyszer a Vektafid A, Vektafid 
R és a Vektafid S: mind a kár-
tevők, mind betegségek ellen 
régóta bevált készítmények.

–úta–

Meleg helyzet

A rendőr bejut egy tévés vetélkedőbe és, hogy ne égesse le a rendőr-
társadalmat, megmondják neki, hogy a megfejtés a „pingvin” lesz, 
de azért megkérik, hogy előbb kérdezzen egy párat, hogy ne legyen 
feltűnő a csalás.
Bemegy a rendőr és kérdezi:
– Leülhetek?
– Igen.
– Rágyújthatok?
– Sajnos itt nem.
– Akkor pingvin.
Egy ügyvédi iroda két tulajdonosa kiszemeli magának a csinos tit-
kárnőt. Egyikük be is cserkészi, és másnap meséli társának:
– Barátom, kicsit csalódtam. A feleségem sokkal jobb.
Erre a másik is ráhajt a titkárnőre, másnap neki is sikerül. Kérdezi 
a társa:
– Na, milyen volt?
– Hát, öregem, igazad volt. A feleséged tényleg jobb…
– Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
– Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a tanítóné-
ni kérdést tett fel!
– Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés?
– Ki törte be az ablakot?

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nem éppen a kitartás a 
legnagyobb erőssége, de természetesen ez is fejleszthető. Próbálja 
meg csökkenteni a tempót és kizárólag az elérendő célra összpon-
tosítani, akkor nem fogják kedvét szegni az apróbb akadályok, ha-
nem épp ellenkezőleg, ezek leküzdése tölti fel energiával.
HALAK (február 21. – március 20.) Ne a kellemetlen, nehe-
zen megoldható feladatokra összpontosítson ezen a hétvégén, mert 
ezek idővel megtörik önbizalmát. Legyen rá gondja, hogy mindig 
érjék olyan impulzusok, amelyek az ön kreativitását szolgálják, 
amelyek könnyedebbé teszik egyéniségét és az önnel való életet.
KOS (március 21. – április 20.) Erős késztetést érezhet arra, 
hogy valamiben kitűnjön, valamiben első legyen, és természete-
sen, hogy szabad legyen. Ám meglévő kapcsolatai – különösen 
párkapcsolata – mereven ellenállnak ennek. Kímélje meg magát 
attól, hogy vitába keveredjen a környezetében élőkkel.
BIKA (április 21. – május 20.) Szerencsére ön alkatilag nem 
hajlamos a hízásra, de azért oda kell figyelnie, hogy mennyit és 
mit eszik, különösen olyan időszakokban, amikor nem jut ideje 
mozgásra. Ha mégsem tud ellenállni a finom ételeknek, válasz-
szon valamilyen csapatsportot és még új barátokra is szert tehet.

IKREK (május 21. – június 21.) Ne ragadjon le apróságokban, 
különösen érzelmi ügyekben. Ha képes egészében nézni a történte-
ket, meg fogja érteni, hogy mi mozgatta kedvesét. Tudja jól, hogy 
szándékosan nem okozna önnek fájdalmat, tehát ezzel a lehetőség-
gel felesleges még gondolatban is eljátszania.
RÁK (június 22. – július 22.) Minden párkapcsolatban előfor-
dulnak olyan időszakok, amikor a két ember valamivel távolabb 
kerül egymástól. Több időt töltenek külön, más kezdi el érdekel-
ni őket, de ez még nem jelenti azt, hogy ne szeretnék egymást 
ugyanúgy. Ennyi szabadságot megengedhetnek maguknak.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Hajlamos túlságosan 
elkényeztetni azokat, akiket szeret. Képtelen nemet mondani ne-
kik, mert azt cserbenhagyásnak érezné. Sokszor azonban épp az 
érdekei érvényesítésével érné el, hogy önre is odafigyeljenek, már-
pedig egy egyenrangú kapcsolatnak ez elengedhetetlen feltétele.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Ha szeretné elérni, 
hogy hasonlóan népszerű legyen a baráti társaságban, mint egyik 
ismerőse, meg kell tanulnia ráhangolódni másokra. Őt azért szereti 
mindenki, mert képes tökéletesen megérteni, hogy mi zajlik a má-
sikban és ilyen jellegű elfogadással ritkán találkoznak az emberek.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bár elsősorban csa-
ládi kötelezettségeinek kell eleget tennie ezen a hétvégén, azért 
arra is lesz alkalma, hogy rajongóinak csodálatát élvezze. Külö-
nösen a párkeresőket tölti el örömmel az ellenkező nem tagjainak 
ostroma, hiszen önbizalmuknak most pont erre van szüksége.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Lassan túlteszi ma-
gát egy korábbi kapcsolatának lezárásán és újra nyitott lesz az 
ellenkező nem közeledésére. Épp a legjobbkor, ugyanis ha ezen 
a hétvégén szórakozni megy, többen is megpróbálnak majd meg-
ismerkedni önnel és lesz, akitől ezt kimondottan jó néven veszi.
NYILAS (november 23. – december 22.) Törődjön többet az 
egészségével! Legyen rá gondja, hogy minden nap elegendő vi-
tamint és fehérjét fogyasszon. Élvezze az ősz ajándékait, a késői 
gyümölcsöket, hiszen ezek segíthetnek feltölteni megcsappant 
készleteit és visszaadják életerejét.
BAK (december 23. – január 20.) Egy jelentéktelennek induló 
flörtből kialakulhat valami egészen komoly dolog. Amint köze-
lebbről megismerik egymást, kiderül, mennyire hamis kép élt 
önökben egymásról és milyen sok dologban gondolkoznak ha-
sonlóan. Ez jó alap lehet egy tartós, boldog kapcsolathoz.
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

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

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

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Eladó nagyobb
mennyiségben búza,
ár megegyezés szerint.

Tel.: 0908 720 348.

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

Zongorahangolás + szervíz
(mechanika-ellenőrzés, porszívózás)

0905 694 933

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energe-
tikai tanúsítványok

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

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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LABDARÚGÁS

KAJAK-KENU

TESTÉPÍTÉS
II. liga * 16. forduló: Somorja – Komáromi KFC 3:1 (3:1)

III. liga * 14. forduló:
Marcelháza – Verebély 0:0 A 
kiesőzóna felé kacsingató ven-
dégek elsősorban a védekezésre 
összpontosítottak. A hazai csa-
pat a találkozó első percétől pá-
lyafölényben volt, gólhelyzetet 
azonban nem sikerült kiharcol-
niuk. Még a 87. percben is ostro-
molták a verebélyi kaput, ekkor 
Kuruc 20 m-es lövését sikerült 
a verebélyi kapusnak hárítani. 
* Marcelháza a bajnoki táb-
lázat élvonalába került, az 5. 
helyen áll 23 ponttal.

IV. liga * 14. forduló
Gúta – Nagysurány 1:2 (1:2) 
Három perccel a találkozó 
megkezdése után büntetőhöz 
jutott a vendégcsapat, amelynél 
a nagysurányi csatár a labdát 
gyönyörűen átemelte a kapus 
felett és megszerezte a vendé-
gek a számára a vezetést. A 29. 
percben büntetőből növelték 
előnyüket a vendégek, ráadásul 
a gútaiak egyik játékosát öltö-
zőbe küldte a játékvezető. Hat 
perccel később Pavlik szépí-
tett, de a létszámhiányos gútai 
csapat a második játékrészben 
többnyire csak védekezni tu-
dott * Naszvad – Nagygyöröd 
3:0 (1:0) Ilyen játéknak csak 
örülni lehet. A hazai csapat jól 
átgondolt taktikával, pontos 
passzokkal támadta a györö-
diek kapuját. A 31. percben 
Kalmár lőtte a félidő egyetlen 
gólját, majd a találkozó 50. 
percében Magyar lőtt védhetet-
len gólt a vendégek hálójába. 
Öt perccel később Kalmár is-
mételt. Sajnos, alig 100 szurko-
ló biztatta csak csapatát, amely 
nagyobb drukkeri kedvet is 
megérdemelt volna * Ímely – 
Vágfarkasd 5:0 (4:0) Lényeg-
ében az első félidőben eldőlt a 
mérkőzés sorsa, hiszen a 20. 
percben Varga, a 24. percben 
Bacigál góljai után a vendégek 
védelme összeomlott, így a 42. 
és 45. percben Gajdoš tovább 
növelhette a hazaiak előnyét. A 
következő 45 percben a farkas-
diak már jobban védekeztek, 
ám Pavluk a 75. percben újabb 
gólt lőtt a kapujukba * Udvad 
– Ógyalla 1:0 (0:0) Nem sokon 

A rendelkezésre álló legerősebb csapattal utazott Somorjára. Az Ásványi, Udeh, Šimko, Saláta, Pittner, 
Varjas, Domonkos, Begáň, Sandal, Pinte, Kneževič, illetve Leckéši, Ujlaky, Fokaidis, Rigo, Krela, Da-
niel, Kollár összeállítású csapat legalább pontot szeretett volna rabolni a kisvárostól, ám igyekezetük 
nem járt sikerrel. A hazai csapat szokatlan lendülettel küzdött.

GYORSASÁGI MOTOROZÁS

A találkozó ötödik percében már a ko-
máromi kapuban kötött ki a labda. Ez-
után a komáromiak folyamatosan ost-
romolták a somorjaiak kapuját, de csak 
a találkozó 30. percében sikerült Lazar 
Kneževićnek áttörnie a védelmet és így 
kiegyenlítenie. Somorja ezután életre 
kapott, a KFC játékosainak szinte min-
den hibáját kihasználta. Sokáig macs-
ka-egér harc folyt a pályán, végül a 42. 
percben újabb labda kötött ki a komá-

romi kapuban. Sajnos, alig ocsúdtak fel 
a KFC játékosai, a 44. percben felfu-
tásból a somorjaiak berúgták harmadik 
góljukat is.
 A második félidő elején két cserére is 
sor került, aminek meg is lett az ered-
ménye, a komáromiak jól védekeztek, 
ám acsatársoruk nem tudott átjutni az 
ugyancsak védelmi bástyákat kiépítő 
somorjaiak tizenhatosáig.
Ezzel a vereséggel a II. ligás KFC a 

kiesési zónába került. Szokatlan idő-
ben, pénteken 13.30-kor a komáromi 
pályán fogadják az ugyancsak kieső 
zónában levő Rózsahegy B csapatát. 
Tétmérkőzés lesz, hiszen egy esetleges 
győzelemmel a téli pihenőig sikerülne 
kikerülni a megalázó helyezésből. Re-
mélhetően a kedvezőtlen nap és idő-
pont ellenére ott lesznek a lelátókon a 
KFC vérbeli szurkolói.

 – koan– 

RÖPLABDA

KOSÁRLABDA

múlott, hogy a gyallaiak pontot 
raboljanak az udvardiaktól, akik 
a 81. percben lőtt góljukkal sze-
rezték meg a győzelmet * A baj-
noki táblázatban 1. Ímely (32 
p), 9. Ógyalla (20 p), 13. Gúta 
(17 p), 14. Naszvad (13 p).

V. liga * 14. forduló
Perbete – Nagykeszi 4:2 (2:2) 
az első félidő 2. percében Laka-
tos juttatta vezetéshez a perbetei-
eket, majd a 19. percben Polišťuk 
válaszolt a kesziek nevében. 
A 23. percben Kürti a vendé-
gek előnyét vívta ki, viszont a 
29. percben Farkas egyenlíteni 
tudott. A második félidőben a 
hazai csapat megújult, az 58. és 
63. percben ismét Lakatos volt 
ügyes, és így mesterhármast ért 
el. * Újgyalla – Szímő 1:1 (0:1) 
Szerencsésebbek voltak a ven-
dégek, akik a 11. percben már 
vezetéshez juttatták csapatukat, 
míg az újgyallai gárdából Bacho 
a 73. percben egyenlített * Nagy-
kér – Ekel 3:4 (2:1) Az idegek 
harca folyt a pályán, hiszen a 3. 
percben Halász talált a hálóba és 
juttatta vezetéshez a vendégeket. 
Az ekeli hálóba viszont a 19. és 
24. percben kötött ki a labda. A 
második játékrészben Szilágyi 
az 54. és 64. percben javított, 
viszont még volt egyenlítésre 

Pályafutásának csúcsára ért a rendkí-
vül szerény komáromi testépítő, akit a 
sportvilágban Cyntia Manon Bencsics 
néven ismernek. A múlt hét folyamán 
@hbpf.magyarorszag szövetség Hód-
mezővásárhelyen megtartott Kriko 
Kupán már nem a dobogóra léphetett, 
arról döntött, hogy kik lépjenek fel 
arra, ugyanis sikerült megszereznie 
a bírói oklevelét. – A verseny nagy 
részében most már „élesben” pontoz-
hattam a versenyzőket és sikerült egy 
teljesen más oldalról betekintést nyer-
nem ebbe a világba. Teszt bíróként soha nem éreztem annyira a 
súlyát egy-egy helyezésnek, mint most – nyilatkozta Cynthia.

Lassan leszakad Coconál a polc…
Október 26-án zajlott a Szlovák Gyorsu-
lási Szövetség (SŠA) év végi díjátadója 
Losoncon. Ezen a rendezvényen is képvi-
selte járásunkat a többszörös szlovák és 
magyar gyorsulási bajnok, Szabó István 
COCÓ. Mint arról korábban már beszá-
moltunk, idén is elnyerte a KAWASAKI 
ZZR1400-as motorkerékpárjával a baj-
noki címet. A versenysorozat mind az 5 
futamát megnyerte, s általában újabb 
rekordokkal kápráztatta el a kíváncsi 
nézőket és versenytársait. Ez lett ebben a 
sportágban szerzett 138. serlege!

Szlovákiai Magyar Gimik Országos Bajnoksága
Október utolsó hetében a Selye János Gimnázium diákjai is-
mét rendkívüli eredményeket értek el a sportversenyek terén, 
így a szeptemberben megkezdett sikeres időszak tovább foly-
tatódik.

A Szlovák Olimpiai és Sportbizottság (SOŠV) kezdeményezésére október 29-én egykori isko-
lájuk falán, a Határőr (Pohraničná) Utcai Szlovák Tannyelvű Alapiskolában öt emléktáblát 
avattak fel a komáromi kajak-kenu sportág olimpiai érmesei tiszteletére.

A középiskolások SZMGOB 
röplabdabajnokságán iskolánk 
fiúcsapata az 1. helyen végzett. 
A csapat tagjai voltak: Liška 
Ádám György I. B, Mészáros 
Csaba III. B, Lévay Máté I. 
A, Jánosdeák Márk VIII. B, 
Gyurenka Ádám VIII. N, Ver-
mes Ákos IV. A, Halász Viktor 
VIII. N, Szeles Bence VIII. N, 
Krázik Máté IV. C, Szalai Má-
tyás II. A, Hriňa Attila IV. C, 
Lakatos Gergő VI. N.
A lányok a nagyon dicséretes 
2. helyen végeztek. A csapat 
tagjai: Balog Bernadett IV. B, 

Diósi Fanni VIII. N, Keszegh 
Emma II. C, Karácsonyi Chia-
ra IV. B, Pálmay Anikó III. B, 
Gelle Fanni I. A, Gelle Dóra I. 
A, Páczer Viktória I. D, Ger-
gely Zsófia I. A, Vanya Zsuzsa 
V. N.
A bajnokság házigazdája az 
ipolysági Szondy György 
Gimnázium volt. Köszönjük a 
szervezést és a kedves vendég-
látást.
A csapatokat Hengerics Péter 
tanár úr készítette fel a ver-
senyre. 

Andruskó Imre

Nyitrabánya (Handlová) – MBK Rieker COM-therm Komárom
89:84 (50:45 * 19:18, 31:27, 15:20, 24:19)

Az, hogy valójában egyetlen 
negyedben sikerült csak le-
győzni a házigazdákat, nem 
csak a csapat bűne. Közvetle-
nül a találkozó előtt derült ki, 
hogy két oszlopos tagjától kell 
megválnia a csapatnak, olya-
noktól, akiknekm hiányát nem 
lehet máról holnapra bepótolni. 

Ennek ellenére a nyitrabányai 
sportcsarnokban egy olyan 
komáromi gárda lépett pályá-
ra, amelynek sikerült gyorsan 
leküzdenie a tétovaságot, vi-
szont a harmadik negyeden 
kívül, amikor öt ponttal többet 
sikerült szereznie a komáro-
miaknak, mint ellenfelüknek, 

A csapat két oszlopos tagjának váratlan távozása
Tekintettel arra, hogy a külföldiek szlovákiai tartózkodásának egyik feltétele, hogy frissítsék 
az erkölcsi bizonyítványukat, amelyek ezúttal sem érkeztek meg hazájukból. Így el kellett a 
csapattól Deondre Raynak és Bradley Hayesnek távoznia ugyanúgy, mint a privigyei csapat-
ból Troran Brownak. A komáromi kosarasok vezetősége szomorúan búcsúzott két oszlopos 
tagjától abban a meggyőződéssel, hogy viszontlátjuk meg őket a komáromi fedélzeten. Idő-
közben az 5-ös számú posztra a csapat vezetőségének sikerült megszerezni a 204 cm magas 
AUSTIN WILLIAMS-t, aki a középpályán (pivot) játszik majd.

Férfi Edymax extraliga – alapszakasz – 7. forduló
VK Sartak UJS Komárom – MVK Zólyom

3:0 (16, 16, 17)
Nem a megszokott napon és nem is a megszokott időben ke-
rült sor a röplabda extraliga 7. fordulójára, így nem lehet azon 
csodálkozni, hogy a korábbi lelkes szurkolók többsége nem is 
jött ki a találkozóra. Alig száz néző láthatta, hogy az egyetemi 
csapat rendkívül jó formában van, amit az is bizonyít, hogy 
egyik harmadban sem tudott a vendégcsapat győzelmet aratni.

Az ünnepi eseményen részt 
vett a város vezetése, Ke szegh 
Béla polgármester, Gajdáč 
Ondrej alpolgármes-
ter, Kováčová Denisa 
hivatalvezetőnő, a 
Szlovák Olimpiai és 
Sportbizottság képvi-
seletében Siekel An-
ton és Chmelár Fran-
tišek, valamint más 
meghívott vendégek. 
Az avatóbeszédek 
után az olimpiai ér-
mes sportolók Vlček 
Erik, Tarr Juraj, Bača 
Juraj, a Riszdorfer 
testvérek Michal és 

Richard, gyermekeikkel és 
az iskola jelenlegi kajak-ke-
nu kategóriában legkiválóbb 

eredményeket elérő diákjaival 
együtt leleplezték az emléktáb-
lákat.

átütő sikert nem sikerült elérni, 
pedig lett volna rá lehetőségük, 
mert ez a csapat többre képes. 
Komárom pontszerzői: Halmeš 
21, Miloševič 20, Bowman 19. 
Csak megjegyezzük, hogy a 
komáromi csapat egy ponttal 
lemaradva házigazdájuktól, 
már veszélyesen megközelítet-
te a kiesőzónát!
Lapzárta után, szerdán 
Léva csapatát fogadjuk Ko-
máromban, november 9-én 
Zsolnára utaznak a fiúk.

NŐI FOCI
Komárom- Hidegkút 1:1 (1:1)

A Boros Dominika – Both Alexandra, Nagy Laura, Melichár-
ková Zuzana, Bögi Viktória – Beke Réka, Németh Vivien, 
Csicsó Andrea, Tóközi Tímea – Gaál Csenge, Horváth Be-
atrix Szűcs Melissa, Németh Kristína, Bendes Laura, Csicsó 
Dóra felállítású csapat lelkiismeretesen készült ellenfele el-
len, amelyben tapasztaltabb játékosok léptek pályára.
Lelkesedésben azonban nem 
volt hiány, elmondható, hogy a 
KFC női csapata az egyik leg-
jobb mérkőzésüket játszották 
Pozsonyhidegkút ellen. Elejé-
től fogva hatalmas iram, nagy 
küzdelem volt a pályán, és 
egyértelműen több helyzetet 
dolgoztak ki, mint a vendégek. 
A 10. percben ugyan vezetés-

hez jutottak a vendégek, de a 
36. percben Gaál Csenge révén 
egy szépségdíjas góllal egyen-
lített a komáromi gárda és vé-
gül megtartották az 1 pontot. 
Mérkőzés után jó hangulatban 
váltak el a vendégcsapattól és 
edzőitől. Lehet így is, ellenfél-
ként és nem ellenségként. 

–HaGa– 

Komárom legjobbjai: Rak 6, 
Forró 6, Zaťko 2, Ogurčák 10, 
Tarabus 13, J. Petráš 3, liberá 
Turis a Pati-Nagy (M. Nagy 0, 
Jalovecký 1, Százvai 6, Kašper 
3). A legközelebbi találkozóra 

kelet „fővárosába” utazik a ko-
máromi Spartak, hogy ott a VK 
KDS Šport Kassa csapatával 
megküzdjön. Kassa jelenleg a 
bajnoki táblázat 4. helyén áll, 
Komárom a hatodik.

lehetősége a hazaiaknak. A dön-
tő gól a 80. percben született 
Jokelnek köszönhetően * A baj-
noki táblázatban 3. Ekel (29 p), 
8. Perbete (18 p) 10. Nagyke-
szi (17 p), 13. Újgyalla (13 p)

VI. liga – 13. forduló
Madar – Hetény 1:6 (1:2) * 
Bogya/Gellér – Szentpéter 2:3 
(1:2) * Nemesócsa – Ifjúság-
falva 8:1 (1:0) * Csallóközara-
nyos – Bajcs 5:3 (2:3) * Búcs 
– Dunaradvány/Marcelháza B 
0:2 (0:0) * Keszegfalva – Duna-
mocs 2:2 (0:0) * Izsa – Örsúj-

falu 2:1 (2:1) * Bátorkeszi – 
Lakszakállas 1:1 (1:0) * Csicsó 
– Szilos 0:4 (0:1) * A bajnok-
ságban 1. Szilos 36 p, 2. Duna-
radvány/Marcelháza B 33 p, 3. 
Hetény 33 p, 4. Csallóközara-
nyos 30 p, 5. Szentpéter 30 p, 6. 
Izsa 29 p, 7. Lakszakállas 29 p, 
8. Búcs 22 p, 9. Bátorkeszi 21 
p, 10. Keszegfalva 17 p, 11. Du-
namocs 16 p, 12. Nemesócsa 14 
p, 13. Bajcs 12 p, 14. Örsújfalu 
11 p, 15. Ifjúságfalva 11 p, 15. 
Csicsó 9 p, 17. Madar 7 p, 18. 
Bogya/Gellér 7 p. 

ATLÉTIKA

KÉZILABDA

A portugál tengerparton rajtolt és fejezte be élete 190. maratonját 
a dunamocsi Kele Géza, aki számára már csak tíz verseny van 
hátra ahhoz, hogy teljesítse élete vágyát, vagyis a kétszázadik 
maraton teljesítése.

A nők I. ligájában harcoló járásbeli hölgyek a múlt hét végén 
sikeresen zárták a fordulót. A legnehezebb helyzetben a csalló-
közaranyosiak voltak, akik Kassán szinte a sírból hozták vissza a 
találkozót, és megérdemelt győzelmet arattak.

Mocsonok – Naszvad/Ímely 28:29 (18:10)
Az első félidőben a hazai csapat rendkívül intenzív játékkal, szin-
te letarolta az ellenfelét, amely a második félidő folyamán vál-
toztatni tudott taktikáján, végül – megfordítva a találkozó állását 
– győzni tudott.

Bern. Kassa – Csallóközaranyos 24:25
Szinte azonos helyzetbe kerültek az aranyosi lányok, akiknek 
szembesülniük kellett azzal, hogy a kassai nők mindenképpen 
győzni akarnak. Rendkívüli kitartás és gyors taktikai váltás jelle-
mezte a találkozót, amelyet végül a vendégek nyertek meg.
A bajnoki táblázatban 3. helyen állnak a csallóközaranyo-
siak 10 ponttal, 4. a Naszvad/Ímely gárdája, ugyancsak 10 
ponttal.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Sakinová Irena (83 éves), a dunamocsi 
Bábi Margit (96 éves), a hetényi Zajos Kálmán (75 
éves, a bátorkeszi Híc Dániel (60 éves), a marcelházai 
Kolarovsky Štefan (64 éves), a csallóközaranyosi Pint 
Roland (44 éves), a csicsói Belák Margit (85 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a vágfarkasdi Klein 
Alíz, a muzslai Husztig Amina, a gútai Mé-
száros Laura és Samsonová Nikola, az ér-
sekújvári Rafaelová Bianka, és Koisová Nina, 
a komáromi Lukás Radovan, Szabó Patrik és Takács 
Jázmin, az újgyallai Bartošová Vivien, a szentpéteri 
Šántová Júlia, a dunamocsi Antal Tamás, a madari 
Rovás Mauricius, az ógyallai Brhlík Tomáš és Fer-
dinánd Zoltán, valamint Horváth Natan.

A Dunatáj receptkönyvéből

Zöldséges
szaftos comb

Hozzávalók:
70 dkg sertéscomb
60 dkg burgonya
50 dkg sárgarépa
2 db vöröshagyma
5 gerezd fokhagyma
2 evőkanál mustár
1 teáskanál majoránna
1 teáskanál kakukkfű
2 teáskanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt fekete bors
2 teáskanál só
1 evőkanál liszt

0,5 dl étolaj
2 dl víz

Hozzávalók:
egy pohár búzadara
egy pohár liszt
egy pohár cukor
másfél teáskanálnyi
sütőpor
öt, közepes méretű alma
3-5 kanálnyi citromlé
egy pohár tej (vagy 
100-150 gramm vaj)  
a felöntéshez

Bolgár almás süti

Elkészítése:
Először is keverjük össze a száraz hozzávalókat, azaz a búzadarát, a 
lisztet, a cukrot és a sütőport. Adhatunk hozzá egy csipetnyi sót is, 
de ez nem szükséges.
Az almát reszeljük le nagylyukú reszelőn, de lehet konyhai robot-
géppel is. Azonnal öntsük rá a reszelt almára a citromlevet, különben 
megsötétedik.
Válasszunk ki egy sütőformát és kenjük ki vajjal, vagy margarin-
nal. A száraz „tésztából” egy pohárnyi mennyiséget egyenletesen 
öntsünk bele a formába, majd tegyünk rá egy réteg reszelt almát. 
Ezután egy újabb pohárnyi száraz „tészta”, majd újabb réteg alma. 
A sütőformában három ilyen réteg lesz. Mielőtt betennénk a sütőbe, 
egyenletesen locsoljuk meg előzetesen forrásig hevített tejjel, óvato-
san szurkáljuk meg egy késsel vagy villával, hogy a tej leszivárog-
hasson a sütemény aljára is.
A bolgár almás süteménynek körülbelül 50 perc kell (180 fokon), 
mire a sütőben megsül. Az biztos, hogy nem egy hagyományosan 
elkészíthető süteményről van szó, de nagyon lágy, omlós az alma 
fenséges ízével. Miután megsült, vegyük ki a sütőből, és a kihűlés 
után vegyük ki a formából. További előnye ennek a süteménynek, 
hogy nagyon jó állagú, nem esik szét.

ÚJSZÜLÖTTEK

november 9-én Tivadar
november 10-én Réka
november 11-én Márton
november 12-én Jónás
november 13-án Szilvia
november 14-én Alíz
november 15-én Adalbert, Lipót

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

Elkészítése:
A vöröshagymát és a fokhagymát pucoljuk meg, majd vágjuk 
fel apróra. A húst vágjuk fel nagyobb kockákra, majd sózzuk, 
szórjuk meg őrölt borssal, és a fűszerekkel.
Ezután a befűszerezett húst szórjuk meg a liszttel, forgassuk ösz-
sze, majd adjuk hozzá az apróra vágott vöröshagymát, a fokhagy-
mát, és a mustárt, majd szintén forgassuk alaposan össze. Ezután 
hagyjuk legalább egy fél órát állni, hogy az ízek jól átjárják.
A krumplit és a sárgarépát szintén pucoljuk meg, majd vágjuk 
fel nagyobb darabokra. Ezután enyhén sózzuk, és forgassuk ala-
posan össze.
A tepsibe öntsük bele az olajat, és a vizet, majd tegyük bele a 
sárgarépa és a krumpli keverékét. Ezután rakjuk rá a mustáros-
hagymás befűszerezett húskockákat, majd fedjük le a tepsit fó-
liával. Helyezzük be közepes hőmérsékletű sütőbe, majd 1,5-2 
óra alatt pároljuk puhára. Amikor a hús megpárolódott, vegyük 
le a fóliát, óvatosan forgassuk össze a húst a zöldségekkel, majd 
helyezzük vissza a sütőbe, és süssük kb. 20 percig hogy a hús 
szép színt kapjon, és a szaft kellően besűrűsödjön.
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Eladó Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark építésére 
alkalmas, a községi fejlesztési 

tervében is szereplő telek.
Tel.: 0907 789 807

Németórákat tartok.
Telefon: 0915 608 271

Komáromi
taxi-szolgálat

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

Tel.: 0915 958 386

Lakás- és berendezésbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Lapostetők szigetelését
vállalom

Izolácia plochý striech
Tel.: 0918 780 688.

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!

MEGEMLÉKEZÉS
Ezekben a napokban minden bizonnyal 

nagy boldogsággal ünnepeltük volna
id. Konczer József, dr.
a kiváló gimnáziumi tanár,

szeretett férj, édesapa, após és nagyapa
nyolcvanadik születésnapját,
de az élet másképp döntött.

Idejekorán kellett végső búcsút venni tőle.
Mindazok, akik ismerték, szerették, tisztelték,

emlékezzenek rá velünk együtt. Idézzék fel mosolyát,
tantárgya iránti lelkesedését és őrizzék meg lelkükben.

Emlékét őrző családja 

Notebookok, számítógépek,
kasszagépek, nyomtatók 

eladása és javítása. 
* Adatmentés * Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás*

Aplico+
Komárom * Munka utca 25. 
Tel.: 7704 310. 


