
Jakab István felvétele

Lapunk  
tartalmából:

● Nyitva van az aranykapu…
 A tanár is tanul(hat) 

Budapesten jártak  
a Munka utcai diákok 

  2. oldal
● Eszterke vidám… 

Kiállítás a Limes Galériá-
ban  3. oldal

XXVII I .  ÉVFOLYAM n 46.  SZÁM n 2018. NOVEMBER 16.  0,  40 euró

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  w w w. d u n a t a j . s k  n  a  facebook-on is  n 

A KOMÁROMI JÁRÁS HÁROM VÁROSA KÖZÜL 
KETTŐBEN ÚJ POLGÁRMESTERT VÁLASZTOTTAK

Komáromban Keszeg Béla,
Ógyallán Peter Závodský,
Gútán Horváth Árpád irányít

Szombaton tartották meg az önkormányzati választásokat. Régiónkra jellemzően, ezúttal 
is a szavazásra jogosult polgárok alig több, mint egyharmada élt ezzel a jogával. Érdekes, 
hogy azokban a községekben, ahol a polgármesteri posztra csak egyetlen jelölt volt – tehát 
a jelölt megválasztása nem lehetett kétséges – többen járultak urnákhoz, mint ahol szoros 
eredmény volt várható.

KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11 

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK

PENIAZE  
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

 z od 600 € do 10 000 €

Komárom a maffiaközpont?
A Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Alena Zsuzsová neve egy garamszentkereszti 
(Žiar nad Hronom) városi képviselő és jogász gyilkossági ügyével összefüggésben is felmerül-
hetett. A nyomozók keresik az összefüggéseket.

A reuma nem kifejezetten új keletű kór, egyes csontvázlele-
tek arra engednek következtetni, hogy időszámításunk előtt 
is küszködtek már a betegséggel. De pontosan milyen beteg-
séggel? A fogalommal kapcsolatos bizonytalanság nem vélet-
lenül uralkodik a köztudatban, hiszen a tünetek és a kiváltó 
okok változatos képet mutatnak. Lényegében egy olyan tü-
netcsoportról van szó, mely a mozgásszervek fájdalommal és 
mozgáskorlátozottsággal járó állapotait, betegségeit öleli fel.
A tünetek súlyossági foka 
nagymértékben függ a reuma 
fajtájától, de valamennyi vál-
tozatára egyaránt jellemző, 
hogy a kötőszövet szerkeze-
tileg, kémiai összetételében 
és anyagcsere-folyamatában 
kórosan megváltozik. Halál-
okként ugyan sosem szerepel 
a statisztikákban, de az életmi-
nőséget jelentősen ronthatja, 
és általánosságban véve 5-10 
évvel megrövidítheti a várható 
élettartamot.
Az AGEL csoporthoz tartozó 
komáromi kórház november-
ben nyílt szakrendelőjében a 
mozgásszervi, reumás, dege-
neratív gyulladásos valamint 

csontritkulásos betegségekben 
szenvedőket kezelik majd.
„A reumatikus betegségekben 
szenvedők száma évről évre 
növekszik, viszont a valós 
igényekre reagálva a szak-
rendelők számáról ez nem 
mondható el.” – tudtuk meg az 
intézmény igazgatójától, Mgr. 
Miroslav Jaškától.
A régióban működő legjelen-
tősebb egészségügyi intéz-
ménynek nevezhető komáro-
mi kórház, amely 110 ezer fős 
körzet számára nyújt egész-
ségügyi szolgáltatásokat, egy-
re nagyobb mértékben újul 
meg és specializálódik. Javul 
az intézmény részlegein zajló 

gyógyászati tevékenység minő-
sége is, hisz a kórház az orvosi 
szolgáltatások kiszélesítésére 
törekszik. A reumatológiai ren-
delőben Dr. Larysa Ratyn-ska 
szakorvos várja a betegeket 
a hematológia épületében. A 
reumatikus betegségek korai 

felismére kulcsfontosságú a be-
tegség kialakulásának lassítá-
sában, melynek kezelése hosz-
szadalmas folyamat. A hasonló 
szakrendelőnek köszönhetően 
lerövidíthető a betegség felis-
merése és a megfelelő terápiás 
kezelése között eltelt idő.

A szomszédos járásokban kerestek szakorvost hónapok óta a betegek

Újra van reumatológusa a komáromi kórháznak

Tűzvész a műhelyben
Annak ellenére, hogy perce-
ken belül a helyszínre érkez-
tek a tanyi önkéntes tűzoltók, 
és azonnal megkezdték a tűz 
oltását, a családi ház udvará-
ban levő asztalosműhely tel-
jesen kiégett. Munkájukat a 
komáromi és gútai hivatásos 
tűzoltók is segítették, de az 
épület teteje beomlott, ötmé-
teres lángokkal kellett harcol-
niuk.
Nagy valószínűség szerint 
elektromos szikra lobban-

totta lángra a fűrészport, ami 
berobbant. A műhely tulaj-
donosának arca összeégett, a 
komáromi kórház sebészeté-
re szállították. Az épületben 
mintegy 20 ezer eurós kár ke-
letkezett.

A nyomozók a Kuciak-gyil-
kossággal kapcsolatosan vég-
rehajtott gútai kommandós 
akcióval csaknem egyidőben, 
Nagykürtösön is razziát tartot-
tak. Öt évvel korábban, Marek 
Rakovský garamszentkereszti 
városi képviselőt az autója al-
jára erősített, rögtönzött rob-
banószerkezettel gyilkolták 
meg. A bomba vezetés közben 
robbant fel, melynek következ-
tében Rakovský a helyszínen 
életét vesztette. A gyilkossági 
ügyben Peter P. ellen emeltek 
vádat. 

Érdekes módon, a Kuciak és a 
Rakovský gyilkosságal kapcso-
latosan a két eset ugyanazzal a 
személlyel hozható összefüg-
gésbe.
Egyes vélemények szerint Ma-
rek Rakovský uniós támogatási 
csalásba keveredhetett. Éppen 
2013-ban várták az ellenőrzé-
seket az Európai Unió részéről, 
így az előkészületek keretében 
belső ellenőrzést tartottak. Ek-
kor döbbentek rá, hogy Szlo-
vákia nemzetközi szinten szé-
gyenbe kerülhet. Kiderült, hogy 
a projektek átfedésben voltak, 

ugyanazoknak a lektoroknak 
a nevei bukkantak fel, sokszor 
családi szálak is felfedezhetőek, 
az igazolásokat ugyanaz a vál-
lalat állította ki. Több mint 40 
projektet továbbítottak a ható-
ságoknak és több tucat büntető-
eljárás indult. Marek Rakovský 
a csalásoknál fiktív lektorként 
működhetett közre, testvére el-
len az uniós érdekek megsértése 
miatt emeltek vádat. 
A Specializált Büntetőbíróságon 
Marek bátyja, Matúš Rakovský 
mellett a vádlottak padján ült 
az a Marián Orságh is, aki má-
jusban a cége számára lízingelt 
egy fehér Mercedest, amelyet a 
Kuciak-gyilkosság megrende-
lésével vádolt Alena Zsuzsová 
vezetett. Röviddel Zsuzsová 
letartóztatását követően nyoma 
veszett ennek az autónak – er-
ről Orságh bejelentést is tett –, 
a gépjármű azonban nem került 
elő. Zsuzsová neve Basternák 
László, Ógyalla volt polgármes-
terének meggyilkolásával ösz-
szefüggésben is felmerült, akit a 
háza előtt lőttek le. A gyilkosát 
már elítélték, a gyilkosság meg-
rendeléséért azonban azóta sem 
került senki rács mögé. A rend-
őrség most újra megnyitotta az 
aktákat.

Továbbra is az élvonalban!

Újra elindult a közmédia Fölszállott a páva című tehetségku-
tatójának új évada. Ez a Döntők Döntője, amelyben ezúttal 
az elmúlt öt év legjobb népzenészei versenyeznek egymással 
az M1 műsorában. A múlt hét pénteki első elődöntőn a nézők 
a Pósfa zenekart is továbbjuttatták. Az elődöntőkből a nézők 
szavazataival négy produkció jut tovább, a zsűri pedig to-
vábbi két fellépőnek adhat szabadkártyát, így a tizenkét in-
duló közül hat folytathatja a versenyzést a középdöntőben.

Benkő Géza színművész emlékére november 16-
án, 19 órai kezdettel jótékonysági estet rendez a 
Komáromi Jókai Színház. Benkő Géza színmű-
vész tavaly novemberben hunyt el. A színház a 
jótékonysági emlékest teljes bevételét a művész 

Jótékonysági est
Benkő Géza emlékére

Összegzés
Szlovákia 2919 településén 
tartottak önkormányzati vá-
lasztásokat. A Magyar Kö-
zösség Pártja a statisztikai 
hivatal adatai alapján önálló-
an indulva 115 polgármesteri 
helyet szerzett. Ez több mint 
négy évvel ezelőtt (akkor 107 
volt). A Most-Hídnak a ma-
gyarok által lakott járásokban 
105 polgármestere van (ebben 
vannak szlovák települések is) 
és 22 az északi, nem magyarok 
által lakott járásokban. 

KOMÁROM – Hatalmas sikert ért el a polgár-
mester-jelöltek harcában Keszeg Béla (függet-
len), aki 4819 szavazatot kapott. Második lett 
Knirs Imre (MKP) 1057, harmadik Héder Ágnes 
(Híd) 808, 4. Benyó Zoltán (777), 5. Feszty Zsolt 
(603), 6. Bósza János (123) szavazattal. Igaz, a 
lakosságnak csupán 28 százaléka járult az urnák-
hoz. A képviselőtesület tagja lett Molnár Marián 
(Örsújfalu), Vetter Ján (független), Gajdáč Ond-
rej (független), Bende Štefan (független), Tárnok 
Magdaléna (független), Bujna Zoltán (független), 
Andruskó Imre (független), Less Károly (MKP), 
Ryšavý Baltazár (független), Batta György (Híd), 
Marek Anton (független), Ruman Patrik (füg-
getlen), Szabó Csilla (független), Horváth Attila 
(független), Keszegh Béla (független), Ipóth Szi-
lárd (független), Varga Tamás (független), Stu-
bendek László (független), Szénássy Tímea (füg-
getlen), Feszty Zsolt (független), Kovács Dávid 
(független), Keszegh Margit (független), Knirs 
Imre (MKP), Bauer Ildikó (MKP), Korpás Peter 
(független) és Sebők Zsolt.
GÚTA – Elméletileg hatalmas harcnak kellett 
volna folynia a gútai polgármesteri székért. Ez-
zel szemben a választási eredmények mást mu-
tattak. Az eddigi polgármester, Horváth Árpád 
2 149 szavazatot kapott, ami azt igazolja, hogy 
eddigi munkáját eredményesen végezte. Csak-
nem nyolcszáz szavazattal kevesebbet kapott a 
hatalmas kampánysorozattal támogatott Forró Ti-

bor (1360), míg Németh Iveta (1069) a harmadik 
helyen végzett. A képviselőtestület felállása: Vio-
la Miklós – MKP, Hájas Tamás – MKP, Koczkás 
Beáta – MKP, Madarász Róbert – MKP, Visnyei 
Gyula – MKP, Samu István – MKP, Nagy Finta 
Adrianna – Szeretlek Gúta, Decsi Katalin – füg-
getlen, Árgyusi Imre – független, Lengyel István 
– független, Halász Béla – független, Forró Tibor 
– Helló Gúta, Forgács Attila – Hello Gúta, Kár-
páty Ernő – Hello Gúta, Németh Iveta – ForTe, 
Angyal Béla – ForTe, Ferencz László – ForTe.
ÓGYALLA – Az idei választások legnagyobb 
meglepetését okozta a város lakosainak döntése. 
Basternák Ildikó polgármestert legyőzte a függet-
lenként induló Závodský Peter és lényegében le-
cserélődött az eddig zavartalan, eredményes mun-
kát végző testület is. Az ógyallai képviselőtestület 
tagja lett Hajníková Angelika (Együtt – Polgári 
Demokrácia), Botoš Marián (független jelölt), 
Hamranová Mária (független jelölt), Pupák Šte-
fan (független jelölt), Tomaščin Štefan (független 
jelölt), Melich Ctibor (Szabadság és Szolidaritás 
Pártja, Egyszerű Emberek és Független Egyé-
niségek Pártja), Rusňák Miroslav (Kotleba – A 
Mi Szlovákiánkért Néppárt), Schvarcz František 
(független jelölt), Doležaj Jozef (független jelölt) 
és Tužinščin Ľuboš (független jelölt).
A községek polgármester-jelöltjeinek eredmé-
nyeiről lapunk 3. oldalán számolunk be.

Alena Zsuzsová neve további gyilkosság 
felderítése során is felmerült

gyermekei számára ajánlja fel. 
Az esten Géza barátai, kollégái lépnek fel: Bardon Ivett, Derzsi 
György, a Duna Művészegyüttes Juhász Zsolt vezetésével, Fabó 
Tibor, Holocsy Krisztina, Jožo Pročko, Madár Veronika, Olasz 
István, Ölvecky András, Petrik Szilárd, Stubendek Katalin, Ta-
tár Bianka, a kassai Thália Színház művészei, Tóth Attila, Tóth 
Roland, valamint Varsányi Mari.
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A tanár is tanul(hat)
„Sem témád fontossága, sem műszereid teljesítménye, sem 
tudásod nagysága, sem terveid pontossága nem pótolhatja 
gondolataid eredetiségét és megfigyelésed élességét.” 

(Selye János)

Egymás eredeti gondolatainak megismerése, új módszerek, 
stratégiák éles megfigyelése is célja volt annak a háromnapos 
testvériskolai csereprogramnak, amelynek keretében óraláto-
gatásokat, megbeszéléseket, előadásokat, műhelymunkákat 
terveztek a hazai részt vevő pedagógusok, hogy segítsék a ha-
tárokon átívelő oktatás szakmai együttműködésének támoga-
tását.
A program lehetőséget nyújt 
a magyar nyelvű szakmai tu-

dás gyarapodásához, és a Kár-
pát-medencei testvériskolai 
kapcsolatok szakmai együtt-
működésének kiterjesztését 
támogatja. A csereprogrammal 
megvalósult a projekt egyik 
kiemelt célja, azaz a szakmai 
együttműködés erősítése, vala-

mint a tudástranszfer a résztve-

vők között.
A Selye János Gimnázium ok-

tóber 25. és 27. között részt 
vett a győri Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium és Kol-
légiummal az Oktatási Hiva-

tal által meghirdetett projekt 
(EFOP 3.10.1-17-2017-00001 
„Tematikus együttműködés 
erősítése a köznevelés és fel-
sőoktatás terén a Kárpát-me-

dence szomszédos országai-
val”) keretében megvalósuló 
pedagógus-csereprogramban. 
A hazai gimnáziumot Vajányi 
Orsolya (történelem – szlovák) 
és Danczi Annamária (magyar 
nyelv és irodalom – német), 
míg az anyaországi intézményt 
Németh Ottó (magyar nyelv és 
irodalom – történelem) és Csé-

falvay Tamás (történelem – an-

gol) pedagógusok képviselték. 
Andruskó Imre, a Selye János 
Gimnázium igazgatója kö-

szöntötte október 26-án reggel 
az iskolába érkező kollégá-

kat, bemutatta az intézményt, 
annak bencés múltját, majd 
eszmecsere is folyt a múltbeli 
és jelenlegi helyzetről az is-

kolákban, a kisebbségi hely-

zetről, a közös történelemről. 
A szakmai és kulturális prog-

ramok skálája színes volt. A 
vendég pedagógusok részt 
vettek a fogadó tanár kollégák 
óráin, egy színházi előadáson, 
mint tantermen kívüli nevelési 
programon, de számos szabad-

idős tevékenységen is. Mivel 
ugyanekkor a komáromi Eöt-
vös Utcai Alapiskola is foga-

dott öt (szegedi) vendég tanárt, 
így több programon közösen 
vettek részt a hozzánk látogató 
tanárok. Az erődlátogatáson, 
a városnézésen, a Selye János 
Egyetemen szervezett beszél-
getésen, a polgármesteri foga-

dáson, valamint az étkezések 
alkalmával találkoztak a részt-
vevők. 
Magyar nyelv és irodalom órán 
az elsős diákok a nyelvjárások-

ról beszélgettek, tájszavakkal 
játszottak, megismerkedtek a 
Kárpát-medence nyelvjárási 
régióival, és egy csángó nép-

mesét is meghallgattak eredeti 
moldvai nyelvjárásban. A har-
madikos gimnazisták az orosz 
realisták közül Gogol novellá-

ival foglalkoztak: drámapeda-

gógiai módszerek segítségével 
dolgozták fel A köpönyeg és 
Az orr című műveket, beszéd 
nélkül kellett eljátszaniuk a 
történeteket a többieknek, akik 
a látottak alapján rekonstruál-
ták a novellák tartalmát, lénye-

gét, mondanivalóját.
Történelemórán az első év-

folyamos diákokkal az ókori 
Egyiptom „rejtelmeibe” kós-

toltak bele: képi források és 
egy animáció alapján az egyip-

tomi mitológia fontos szerep-

lőit és mozzanatait rekonstru-

álták, valamint szót ejtettek a 
hieroglifákról és megfejtésük 
történetéről. A második évfo-

lyamban a honfoglalás témáját 
boncolgatták. Az óra alapját 
a honfoglalás kori mondák-

ról szóló beszámoló képezte, 
melynek közös értékelése és 
elemzése teret adott a véle-

ménynyilvánításra: Milyen 
szerepe volt a mondáknak 
a történelem során? Milyen 
funkciót töltenek be a jelen-

ben? Az eszmecsere során – a 
fehér ló mondája alapján – rá-

világítottak a szlovák-magyar 
közös történelem kulcskérdé-

seire is. 
A győri kollégák új módszere-

ket megismerve, új élmények-

kel gazdagodva tértek haza. 
„Mindkét általam látogatott 
órán az együttműködés ha-

tározta meg a tanár-diák vi-
szonyt, a kölcsönös bizalom, 
amely a pedagógus szakmai 
és emberi karakterét dicsé-

ri. A játékosság és ötletgaz-

dag megoldások, amelyek a 
diákok bevonását és találé-

konyságát messzemenőkig 
igényelték, színessé és izgal-
massá alakították a tanórákat. 
A diákok kiváló tájékozottsá-

ga és kreatív helyzetfelisme-

rése szintén meghatározó volt. 
Mind az elmélet, mind pedig 
a gyakorlat szintjén jól telje-

sítettek a gimnazista diákok 
(például a nyelvjárási formá-

kat nem pusztán a tankönyvi-
ekkel illusztrálták, de felhasz-

nálták a saját ízes példáikat 
is)” – osztotta meg Németh 
Ottó gondolatait, megfigyelé-

seit az óralátogatások, a selyés 
diákokkal és a részt vevő pe-

dagógusokkal való találkozás 
kapcsán.

Danczi Annamária,
a Selye János Gimnázium 

tanára

Személyi sérülés
nem történt…

… de az biztos, hogy nem lesz egy 
olcsó mulatság a képen látható 
luxus személygépkocsi tulajdono-
sának, hogy Komárom belvárosá-
ban az egyirányú utcán keresztül, 
forgalommal szemben akart ki-
jutni a Duna-partra. Kocsijának 
indokolatlanul sok lóerejében bíz-
va, a feleslegesnek tartott záróosz-
lopra is ráhajtott. Ennek az lett az 
eredménye, hogy az oszlop kitört, 
viszont a kiszakadt csonkon a ko-
csi fennakadt és mozgásképtelen 
lett. Szorult helyzete iránt intenzí-
ven „érdeklődtek” a rendőrök és 
a tűzoltók is…

„Nyitva van az aranykapu,
csak bújjatok rajta!”

A GAUDIUM egyben polgári 
társulás is, így (pályázatok útján) 
módjában áll saját rendezvénye-

ket (Adventi hangverseny) közö-

sen a „jókais” gyermekkarokkal 
(VOX HUMANA, a komáromi 
énekkarok tavaszi hangversenye; 
Nemzetközi Baráti Kórustalál-
kozók, emlékestek, szórakoztató 
műsorok) szervezni.

A fellépések alkalmai
a 2017. naptári évben:

* szeptember 22. – az Egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás 
felkérésének eleget téve – a 
Petőfi szobor leleplezése alkal-
mából rendezett ünnepi műsor 
– Boráros Imre Kossuth-díjas, 
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas, 
Tóth Tibor Jászai Mari-díjas 
színművészeink társaságában; 
* december 2. – a Zoboralja Női 
Kamarakórus 35. születésnapi 
hangversenye Zsérén;
* december 8. – a „jókaisok” ha-

gyományos adventi koncertje a 
Tiszti pavilonban;

* december 17. – dr. Dobi Ákos 
(orvos, zeneszerző), Egy csillag 
fenn az égen című karácsonyvá-

ró dalestje a Tiszti pavilonban;
A 2018-as naptári évi

szereplések:
* február 23. – a Komáromi 
Szekeresgazdák közgyűlésének 
köszöntése;
* március 10. – dr. Szénássy Ár-
pád közíró, az ízig-vérig komáro-

mi lokálpatrióta, a Jókai Közmű-

velődési és Múzeum Egyesület 
újraélesztőinek egyike – születé-

sének 60. évfordulója tiszteletére 
– az egyesület által rendezett em-

lékest, a Kultúrpalotában;
* április 13. – a XVII. VOX HU-

MANA a komáromi Vmk-ban;
* április 14. – a deportáltak és 
kitelepítettek emléknapja Dél-
Komáromban, a Szállj dalom, 
szép magyar ének című műsor 
bemutatása;
* április 25. – Hazádnak ren-

dületlenül – Egressy Béni-em-

lékest a Vmk-ban, a Komáromi 
Magyar Gimnázium Öregdiák-

jai és Tanárai Baráti Köre, a Ko-

máromi Jókai Színház és a Vmk 
szervezésében;
* május 20. – Metamorfózisok – 
Gaál Jenő, a GAUDIUM örökös 
tagjának a világjáró Szlovák Fil-
harmónia énekes szólistájának 
és társainak szórakoztató mű-

soros délutánja a GAUDIUM 

Polgári Társulás és a Komáromi 
Regionális Népművelési Köz-

pont szervezésében a komáromi 
Kultúrpalotában;
* augusztus 18. – Szent István 
napi Egyházzenei Ünnepi Est 
Negyeden;
* augusztus 25. – II. Országos 
Szent István Király Ünnepség 
Deákiban a Csemadok Orszá-

gos Tanácsának rendezvénye. A 
Szállj dalom, szép magyar ének 
című verses-zenés összeállítás 
itt kapott meghívást a Baróti 
Szabó Dávid napok záróműso-

rára (2018. okt. 23.), Jókára. 
A Szállj dalom, szép magyar 
ének a magyar történelem, sors-

fordulóinkhoz kötődő népda-

lok, népénekek, a könnyedebb 
műfajok magyar örökzöldjei 
Zsákovics László és Domonkos 
Dezső feldolgozásában, vala-

mint hagyományos kóruskom-

pozíciók, továbbá a magyar köl-
tészet remekei, s csakúgy Nagy 
Ferencnek, a kórus versmondó 

szólistájának saját költeményei 
– versmondónk sajátos előadá-

sában. Az összeállítás mindenütt 
nagy siker volt, a közönség állva 
tapsolt.
Ezúton is köszönetet mondok 
minden kórustagnak és hang-

szeres zenésznek (többségében 
a helyi művészeti alapiskola 
tanárai) önzetlen segítségükért, 
műsoraink fényének emelésé-

ért! A GAUDIUM csapata is 
köszöni a sokrétű segítséget 
mindazoknak, akik támogatják 
működésüket.
Kedves jövendő „gaudiumosok” 
– „Nyitva van az aranykapu” – 
ne tétovázzatok, gyertek! A GA-

UDIUM próbáit a továbbiakban 
is kedden és csütörtökön 17.30-
tól 19.30 óráig tartja a Béke ut-
cai Jókai Mór Alapiskolában. 
Minden énekelni vágyó és tudó 
egykori diákot és azok barátait 
szeretettel várja. Elvárás: a kó-

rustag hetente egyszer (a neki 
megfelelő próbanapon) rend-

szeresen látogassa a próbákat. 
GAUDIUM vegyeskar és kama-

raegyüttes köszöni állandó támo-

gatóinak – Csicsó Péter mérnök, 
Bartalos István, Kiss Zoltán, 
Földes István és Pfeiferlik Lajos 
mérnök – segítségét, s a jövőben 
is szeretettel várja rendezvényei-
re kedves közönségét!
 Stirber Lajos

Budapesten jártak a komáromi Munka utcások

A „védett műhely” alkalmazottjai figyelik Gúta közrendjét
Bővítették a városi kamerarendszert

Gútán már évek óta működött egy térfigyelő kamerákat üzemelő berendezés a városi rendőrsé-
gen. Ez év júliusától csökkentett munkaképességű lakosok ültek be a városi garázsok átalakítá-
sa után korábban a gyorsmentőszolgálat céljait szolgáló helyiségekbe felszerelt képernyők elé.
– A statisztikai adatok is azt igazolják, hogy az 
elémúlt évek során jelentős mértékben megjavult 
a városban a közbiztonság. Eddig is működött 
néhány térfigyelő kamera, ám ezek száma és lá-

tószöge nem tette lehetővé a folyamatos, teljes 
megfigyelést – árulta el Mészáros Árpád, a váro-

si rendőrség parancsnoka. – Az sem titok, hogy 
gyümölcsöző együttműködést alakítottunk ki a 
„zöldekkel”, vagyis a rendőrség gútai igazgató-

ságával, naponta egyeztetjük a járőrök útvonalát, 
időbeosztását, s lényegében egymást segítjük.
Korábban már „feltérképezték” azokat a város-

részeket, ahol a legtöbb rendbontásra került sor.
– Angyal Attila vállalkozó jött a segítségünkre 
és rendelkezésünkre bocsátott internetes háló-

zatán olyan antennahelyeket, amelyekkel a ki-
helyezett térfigyelő kamerákat a monitorpulttal 
össze lehet kötni. A múlt hét végén az Iskola 
utcában és a posta környékén helyeztünk ki 
kamerákat. Jövőre tovább bővítjük a hálóza-

tot, így a városháza mögötti területet, illetve a 
buszmegálló környékét is tudja majd figyelni az 
a hat csökkent munkaképességű kollégánk, aki 
biztosítja a folyamatos felügyeletet. –zp–

A Munka Utcai Alapiskolába számos tehetséges tanuló jár. Ők 
minden évben rengeteget dolgoznak a szép eredményekért, 
melyekre joggal lehetünk büszkék. Éppen ezért az iskolánk 
mellett működő PRO SCHOLA ET FUTURO alap hozzájáru-
lásával a következő tanév kezdetén jutalomkiránduláson ve-
hetnek részt a legjobbak. A kirándulást már hagyományosan 
Budapestre szervezzük. 
Idén is megtelt az autóbusz a 
nyüzsgő, izgatott gyerekse-

reggel. Igyekeztünk a kiseb-

bek és a nagyobbak számára 
is szórakoztató, egyben tar-
talmas programot találni. Ki-
rándulásunknak két állomása 

volt. Először a Liszt Ferenc 
repülőtér szomszédságában 
létesült Aeroparkot látogattuk 
meg. Már a különféle repülő-

gépek, földi kiszolgáló eszkö-

zök látványa is ámulatba ejtet-
te a gyerekeket, de leginkább 

a pilótafülkék kapcsolóren-

getege nyűgözte le őket. A 
különleges élményt fokozta a 
landoló repülőgépek látványa, 
melyek szinte karnyújtásnyira 
szálltak el felettünk. Délután 
a Fővárosi Nagycirkusz felé 
vettük az irányt, ahol a Szik-

ramanók – Karácsonyi kaland 
a cirkuszban című előadást 
tekintettük meg. A műsor ha-

gyományos, színvonalas cir-

kuszi műsorszámokból állt. 
Láthattunk artistákat, zsong-

lőröket és bohócokat, mindezt 
egy kedves karácsonyi tör-
ténetbe ágyazva. A gyerekek 
szívéhez legközelebb mégis 
az állatok, a kutyák és fehér 
tigrisek férkőztek. 
A hosszú nap után a gyerekek 
kissé fáradtan, de élmények-

kel gazdagon tértek haza.
Szabó Kinga

A GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes a Komá-
romi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola mű-
vészeti csoportjainak egyike, amelyet 17 évvel ezelőtt a nevezett 
iskola azon egykori tanulói alapították, akik – az iskola 48. éve 
működő „kicsinyek”, és az 58. éve éneklő „nagyok” kórusában – 
már gyermekként megszerették a közös éneklést és muzsikálást. 
Mindmáig felnőttként is örömöt lelnek a zene művelésében. Innen 
a nevük is, GAUDIUM, azaz öröm. A kamaraegyüttes a 2017/18-
as évadában felettébb megtisztelő meghívásoknak tett eleget.
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Fából vaskarika
MVDr. Nagy Károly kiállítása a Limes Galériában

A Pro Arte Danubií Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás szervezésében 
nyílt meg Nagy Károly állatorvos „Fából vaskarika” című kiállítása a Limes 
Galéria Dúdor István-termében. A nagy számú érdeklődő előtt Szabó Gábor esz-
téta, középiskolai tanár és a kiállítás kurátora, PhDr. Farkas Veronika művészet-
történész méltatta a kiállító életútját és nem mindennapi alkotásait.
Dr. Zách Richárd zongo-
rajátékával a múlt század 
hetvenes-nyolcvanas éve-
ibe röpítette a jelenlévő-
ket. Különösen Máté Péter 
Most élsz című örökzöld 
slágere járult hozzá a kiál-
lítás hangulatának megte-
remtéséhez.
Ahogy a kiállítást méltató 
beszédből megtudtuk, a 
ma 73 éves Nagy Károly 
az eredeti funkciójukat 
vesztett fémtárgyak újra-
hasznosítása által humorral 
átszőtt üzeneteket közvetít. 
Első ilyen jellegű alkotá-
sai (New York 2001) az 
amerikai ikertornyok fel-
robbantása után készültek, 
de foglalkozik a migráns-
kérdéssel, az Iszlám Állam 
„tevékenységével” is, ami 
időszerűségét igazolja. A 
kiállítás anyagában sok 

fémből készült díszként 
újrahasznosított praktikus 
tárgy is megtalálható. Ilye-
nek például a génmódosí-
tott tulipán, a technológia 
csúcsának számító moto-
ros medúza, kétéltű lovag-
torony, a lopakodó páncé-
los és más művek. 
Nagy Károly így vallott 
alkotásairól: A más célra 
használhatatlan tárgyak új-
rahasznosításával közel tíz 
éve foglalkozom. Ha meg-
látok egy régi fémtárgyat, 
rögtön beindul a fantázi-
ám és már a kompozíció-
ra összpontosítok. Külön 
öröm számomra, hogy itt 
a Limes Galériában a nagy 
közönség előtt mutathatom 
be alkotásaimat.
Végig nézve a kiállítást 
nekem különösen a lán-
cokból készült vitamindús 

zuhatag, valamint a nap-
raforgók és az űrpókufók 
tetszettek. 
Aki igazán érdekes meg-
látású műveket akar látni, 
november 18-ig nézze meg 
Nagy Károly állatorvos 
kiállítását a Limes Galéri-
ában.

Dr. Bende István

Dr. Farkas Veronika és Szabó Gábor esztéta nyitotta meg a kiállítást 
(fent), amely Nagy Károly újragondolt és hasznosított alkotásait mutatja 
be. Jobbra lent – dr. Zách Richárd Máté Péter dalokat adott elő.

Eszterke vidám, boldog és mindenkinek puszit küld
Amikor az Úr Isten áldásával a jó emberek segítenek
Erdélyi Pál tiszteletes fiatal kora ellenére számtalan esetben 
segített lelkileg összetört idősebb embereknek, vagy éppen a 
gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskola kisdiákjainak, akik 
a felnőtté érés küszöbén keresik útjukat. Feleségével, Anitá-
val együtt Vágfarkasdon és ha kell, Negyeden gondoskodik a 
református gyülekezet lelki gondozásáról. Erőt ad mindenki-
nek, s most ő kapott hatalmas támogatást az emberektől.
A három gyermekes Erdélyi lel-
készházaspár az elmúlt napok-
ban talán életük legnehezebb 
napjait élték át. Amikor 2017-
ben megszületett legkisebb 
gyermekük, Eszterke, az orvo-
sok azonnali szívműtétet java-
soltak, ugyanis a kislány egyik 
szívbillentyűje nem működött 
tökéletesen. Négynapos volt, 
amikor a cseppnyi szívecskében 
Pozsonyban elvégezték az élet-
mentő bevatkozást, ám az orvo-
sok figyelmeztették a családot, 
hogy később még egy műtétet 
kell elvégezni a kislányon.
Az idő múlt, a második műté-
tet egyelőre Pozsonyban nem 
vállalták. A véletlenen múlott, 
hogy az édesapa egy ausztriá-
ban dolgozó orvos barátjával 
találkozott, aki javasolta, hogy 
a linzi kórház gyermekkardi-

ológiai osztályán vizsgáltassa 
meg Eszterkét. Az ottani orvo-
sok véleménye szerint azonna-
li beavatkozásra van szükség, 
amelyet Európa egyik legjobb 

gyermek szívklinikája el is tud 
végezni, de annak ára mintegy 
százezer euró. A műtétet a szlo-
vák egészségügyi biztosító nem 
téríti, a lelkészcsalád anyagi 
helyzete ezt nem engedte meg. 
Ismerőseik javaslatára felhívást 
tettek közzé a legismertebb kö-
zösségi hálón, Eszterke meg-
segítésének érdekében. Szinte 
hihetetlen erővel terjedt a hír, 
különböző civil és egyházi szer-
vezetek, magánemberek, fal-
vak és iskolák fogtak össze és 
kezdtek jótékonysági gyűjtésbe 
és adományozásba. Rövid időn 
belül idegen nyelvekre is le 
kellett fordítani a segélykérést, 
mivel külföldről is érkezett a 
segítő szándék és az adomány.
Múlt héten kedden felállt az 
orvoscsoport és Eszterke az 
alapkivizsgálások után felké-

szült a műtétre. A szülőkkel az 
altatóorvos és a sebész nagy 
vonalakban ismertette a műtét 
menetét, ami rendkívül bo-
nyolultnak mutatkozott, de az 

Az adományozók összefogásának köszönhetően Eszterke már 
boldogan mosolyog
orvosok biztatták a szülőket. 
A műtőben Eszterkének leállí-
tották a szívét, gép működtette 
a vérkeringését a beavatkozás 
alatt. Eltávolították a működés-
képtelen aortabillentyűt, kivet-
ték a saját tüdőbillentyűjét, ezt 

beillesztették az aortabillentyű 
helyébe, a tüdőbillentyű helyé-
be pedig egy borjú billentyűjét 
ültették be. Ezután tágították 
az ereket, ott, ahol szükség volt 
rá. És ekkor került sor a műtét 
legizgalmasabb pillanatára. 
Újra kellett indítani a piciny 
szívecskét, amely pillanatokkal 

később már önállóan dobogott.
A linzi dómban két ember 
imádkozott és az Úr segítsé-
gét kérte. Mindkettőjük szeme 
könnyes volt, de bizakodtak. 
Isten nem hagyja sorsára az 
arra érdemeseket, Isten oltal-
mában őrzi őket.
Délelőtt kezdődött a műtét, 
délután fél négykor kompli-
kációk nélkül befejeződött, öt 
órakor pedig már a szülők is 
meglátogathatták a kicsi lányt.
Eszterkét addigra már le tud-
ták venni a lélegeztetőgépről, 
képes volt egyedül lélegezni, 
az értékei a normában voltak, 
altatni sem kellett. Ébren volt, 
kommunikált és mosolygott. 
– Köszönjük, hogy így hordoz-
tok bennünket! Isten áldása le-
gyen rajtatok! – üzente Erdélyi 
Anita a közösségi hálón mind-
azoknak, akik folyamatosan 
figyelemmel kísérték az Esz-
terkéről szóló híreket. Az ado-
mányoknak köszönhetően ki 
tudják fizetni a műtét árát, Esz-
terke pedig hamarosan haza-
térhet szerettei körébe. Addig 
édesanyja ül az ágya mellett és 
a kislány minden mozdulatára 
ügyel.

A Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárában október 
26-án rendezték meg a budapesti Könyvtári Intézet és a 
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének közös 
szervezésű könyvtáros képzését.

Az előadás keretében az ELTE 
könyvtárának munkatársa Ga-
ramvölgyi László ismertette a 
digitális világ veszélyeit és elő-
nyeit. A könyvtáros szakmának 
nincs más lehetősége, tudato-
sítani kell, hogy a könyvtári 
szolgáltatásoknak lépést kell 
tartania a gyorsan fejlődő elekt-
ronikus kütyükkel és online tar-
talmakkal.
A képzés részletesen elemez-
te a közösségi média, a mobil 
applikációk és a weblapok kí-
nálta lehetőséget. Hasznos gya-
korlati példákon keresztül be-
mutatásra kerültek olyan IKT 
eszközök (virtuális valóság 
szemüveg, RFID, QR kód és 
így tovább), amelyek nagyban 
segíthetik a könyvtáros munka 
hatékonyságát.
Az eseményen részt vettek a 
muzslai Községi Könyvtár, a 
somorjai Zalabai Zsigmond 
Városi Könyvtár, a Dunaszer-

dahelyi Csallóközi Könyvtár, 
az Ipolysági Városi Könyvtár, a 
Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Bibliotheca Hungarica, a párká-
nyi Városi Könyvtár, a komáro-
mi Szinnyei József Könyvtár és 
a Selye János Egyetem Egyete-
mi Könyvtárának könyvtárosai.

Könyvtárosok
az iskolapadban

Dél-Komárom előttünk jár
Újra járható Dél-Komárom-
nál az 1-es és a 13-as számú 
főutakat összekötő út, amelyet 
még nyár végén zártak le. Az 
új Duna-hídhoz csatlakozóan 
ugyanis egy csaknem másfél 
kilométer hosszú út is épül, 
ami a dél-komáromi elkerü-
lőhöz csatlakozik. Az elmúlt 
időszakban az érintett szaka-
szon, ezt a kapcsolódást építet-
ték meg, így az 1-es és a 13-as 
számú főutakat összekötő rész 
két új körforgalommal bővült.

Amit Mátyásról tudni kell
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszer-
vezők ezúton értesíti a sajtó képviselőit és minden érdek-
lődőt, hogy november 16-18. között Párkányban, a Ther-
mal Wellness Hotel konferenciatermében Hunyadi Mátyás 
királlyá választásának 560. évfordulója tiszteletére Vivát 
Mathias Rex! címmel tanári emlékkonferenciát szervez. A 
konferencia magyar, történelem szakos alap-és középiskolai 
tanárokat, a magyar művelődéstörténet iránt érdeklődő és 
arra nyitott pedagógusokat szólította meg. A konferencia fő-
védnöke a Rubicon történelmi folyóirat.

A Komáromi járás
községeinek polgármesterei
Bajcs – Virág Oto, független * 
Bátorkeszi – Labancz Roland, 
Mgr. MKP /MKP tag/ * Bogya  
– Zuzana Fitosová, MOST-
HÍD * Bogyarét – Aradi Mo-
nika mérnök, MKP /MKP tag/ 
* Búcs – Karkó Ján független 
* Csallóközaranyos – Varjúo-
vá Eva mérnök, MOST-HÍD * 
Csicsó – Földes Csaba mér-
nök, MKP /MKP tag/ * Duna-
mocs – Tóth Eszter mérnök, 
független * Dunaradvány – 
Púchovsky Ľubomír, független 
* Ekel – Feketeová Iveta mér-
nök független * Gellér – Kür-
thy György, MKP /MKP tag/ * 
Hetény – Magyari František, 
MOST-HÍD * Ifjúságfalva – 
Gönczölová Gabriela Mgr., 
MOST-HÍD * Ímely – Tyukos 
František mérnök, független 
* Izsa – Domin István, MKP 
/MKP tag/ * Karva – Duka 
Gabriel, független * Keszeg-
falva – Pataki Dezső, MKP /
független/ * Kolozsnéma – 
Szalay Rozália mérnök, MKP 
/MKP tag/ * Komáromfüss 
– Farkas Karol MOST-HÍD 
* Lakszakállas – Mayer Fe-
renc, független / MKP tám./ * 
Madar – Édes Štefan, függet-
len / MKP tám./ * Marcelhá-
za – Varga Ervin MKP-MOST 
(MKP tag) * Martos – Kesze-

gh István mérnök, MKP /füg-
getlen/ * Megyercs – Molnár 
Zoltán, független (MKP támo-
gatás) * Nagykeszi – Csóka 
Lajos mérnök, MOST-HÍD 
* Naszvad – Molnár Zol-
tán, független * Nemesócsa 
– Magyarics Dezső, függet-
len * Pat – Tóthová Rozália, 
MOST-HÍD * Perbete – Zsit-
va Norbert, MKP /MKP tag/ 
* Szentpéter – Jobbágy Jozef 
mérnök, MOST-HÍD * Szi-
las – Tóth Peter, MOST-HÍD 
* Szilosháza – Maťko Ľubo-
mír, független * Szilos – Šušo-
liaková Anna KDH* Tany 
– Bugár Imrich, független * 
Újgyalla – Hamran Andrej, 
független * Vágfüzes – Ilčík 
Peter, független * Virt – Len-
gyel Ladislav, MOST-HÍD * 
Zsemlékes – Kovácsová Dáša, 
független * Új arcokként ve-
zeti települését Dunamocson 
Tóth Eszter (független, Banai 
Tóth Pált legyőzve), Gelléren 
Kürthy György, Lakszakál-
lason Mayer Ferenc (függet-
len), Nemesócsán Magyarics 
Dezső (független, Magyarics 
Gustávot legyőzve), Pat: 
Tóth Rozália (Híd, Szabó 
Olga nem indult), Virten 
Lengyel László (Híd, Kovács 
Jánost legyőzve).

Eredményes munkája befejezéseként – akkor még a válasz-
tási eredmények ismerete nélkül – adta át Ógyalla új büszke-
ségét, az oroszlányi bánya stilizált arculatát idéző gyermek-
játszóteret múlt hét végén Basternák Ildikó polgármester. Az 
Intereg program keretében felépített monumentális komple-
xumhoz hasonló (a tatai várat idézve Gútán és a Monostori-
erődöt idézve Komáromban) épül még két helyen a Komáro-
mi járásban.
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A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno  E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Földrajzórán

humor-csokor

Növényvédelem
Balkonos virágok teleltetése

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

Tel.: 0907 789 807

A meleg, nedves szubtrópus 
örökzöld növényei a citrom, a 
narancs, a mandarin, a grépf-
rút. Dél-Ázsiából kerültek 
fokozatosan a mediterrán tá-
jakra, így hozzánk is. A régi 
falusi házaknál eredményesen 
teleltették a becsben tartott 
növényt a fűtetlen, úgyneve-
zett földes szobában, a pará-
nyi ablak mellett. A mai táv-
fűtéses lakásokban és családi 
házakban nehezen teremthe-
tők meg ezek a feltételek.
A citrusfélék azonban a téli 
nyugalom időszakában is fo-
kozott figyelmet igényelnek. 
A teleltetéskor helytelenül tar-
tott növények lombjukat ve-
szítik, elhalnak. Ez többnyire 
a fagy elől a fűtött lakásba 
helyezett, melegben teleltetett 
citrusfélékkel fordul elő.
Érdekes, hogy ezek a növé-
nyek is a hideg viszonyok kö-
zött telelnek a legmegfelelőb-
ben. Fűtött helyiségekbe csak 
akkor rakjuk őket, ha a fény és 
a páratartalom elegendő szá-
mukra. Lehetőleg kerüljük a 
meleg teleltetést, ha más lehe-
tőségünk nincs, akkor tartsuk 
egyenletesen a hőmérsékletet, 
a növény pedig legyen távol 
a sugárzó hőtől, a fűtőtesttől, 
tegyük a lakás déli ablaká-
hoz, és megfelelő mennyisé-
gű párologtatóval teremtsünk 
párás környezetet számára. 
Teleltetésre legalkalmasabb 
a lakás fűtetlen helyisége, 
mint például a veranda vagy 
a beépített nem fűtött balko-
nok, ahol a hőmérséklet soha 
nincs fagypont alatt, és szük-
ség szerint szabályozható is. 
A citrusfélék kitűnően telel-

nek minimális öntözés mellett 
1–5 °C-on, az asszimilációs 
minimum alatt.
A téli kevés fényben és a meleg 
szobahőmérsékleten a növé-
nyek asszimilálni kényszerül-
nek, és szabálytalan vízhajtá-
sokat fejlesztenek. Tavasszal 
az első erősebb napsugarak 
hatására a szabadba kihelye-
zett növényeken ezek a gyen-
ge hajtások megperzselődnek. 
Természetesen így a nyári fej-
lődés is gyengébb lesz.
A hideg beállta előtt fokozato-
san előkészítjük növényeinket. 
Most már mérsékelten öntöz-
zük őket, így a csökkenő hő-
mérséklet és a rövidülő nappa-
lok hatására lassan nyugalomba 
vonulnak. Új hajtások ilyenkor 
már nem képződnek, a nyáriak 
pedig lassan beérnek.
Mielőtt azonban megkezde-
nénk a növények áthelyezését 
a telelőhelyre, vizsgáljuk meg 
egészségi állapotukat. Nem 
szabad megelégednünk egy-
szerű ellenőrzéssel, hanem kézi 
nagyítóval tüzetesen szemlél-
jük meg a levelek fonáki részét 
is, ahol számos levéltetű, atka 
és tripsz húzódhat meg.
A citrusféléket azonban legy-
gyakrabban a viaszos citrom-
pajzstetű – Planococcus citri 
– károsítja, a nőstény 4 mm 
hosszú és 2,8 mm széles. Teste 
ovális, rózsaszínű vagy zöldes. 
A test körül 18 pár viaszszál 
található. Kártétele szembetű-
nő, mézharmat kibocsátásával 
nemcsak a leveleket, hanem a 
bútort is szennyezi. Évente öt 
nemzedéke is kifejlődik, így a 
növényeken egész évben meg-
található.

A dísznövények másik legve-
szedelmesebb, legnehezebben 
leküzdhető kártevője az ole-
anderpajzstetű – Aspidiotus 
nerii –, a nőstény pajzsa 1,9–
2,8 mm átmérőjű, kerek, fehér 
színű, teste a pajzs alatt cit-
romsárga. Leginkább az olaj-
fa, az oleander, a pálmafélék 
fertőződnek, de a citrusfélék 
is a gyakori tápnövényei közé 
tartoznak.
A pajzstetvek elleni védeke-
zés nehezen oldható meg kü-
lönösen a lakásokban. A kár-
tevőket elsősorban a levelek 
fonákján találhatjuk meg. A 
fertőzött növényekről a paj-
zsokat puha kefével kell, il-
letve lehet ledörzsölni, esetleg 
vizes vattával. Az erősen fer-
tőzött részeket, ágakat távo-
lítsuk el, metsszük le. Utána 
vazelinolaj, növényi olaj vagy 
etilalkoholos növénykivonat 
tartalmú készítményekkel 
rendszeresen végzett perme-
tezéssel az elszaporodást meg 
tudjuk akadályozni. Az ilyen 
esetben a helyiségben min-
den növényt legjobb kezelés-
ben részesíteni az esetleges 
fertőzések megakadályozása 
végett. 
Havonta kis vízadaggal ön-
tözzük őket, ügyeljünk arra, 
hogy a termesztőedényekben 
a föld csaknem száraz legyen. 
Túlöntözve megtámadhatja a 
gyökérgolyva (Agrobacterium 
tumafafaciens), és előfordul-
hat, hogy teljesen tönkreteszi 
őket.

–ezm–

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Komárom
UHLIE – SZÉN

A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Viac druhov UHLIA – Többfajta SZÉN
Fabrikett

Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,

(Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345

Dicsekszik a bolond a társainak:
– És képzeljétek, kaptam a menyasszo-
nyomtól az eljegyzésünkre egy szép gyűszűt.
– Talán gyűrűt!
– Nem, gyűszűt. És még bele is vésetett egy 
szép feliratot.
– Mit vésetett bele?
– „Az eszed tokja!”
A szőke nõ leszáll a buszról, és kilóg a bal 
melle. Egy férfi szól neki udvariasan, mire 
a szõke nõ:
– Francba, a gyereket a buszon hagytam!

– Jó napot kívánok! Maga kért reggel 
hatra ébresztést?
– Igen…
– Na akkor kapja össze magát, mert már 
kilenc óra van!
Két bagoly ül egy fán. Az egyik bagoly meg-
szólal
– HUHUUUU
Erre a másik:
– Az anyád mindenségit! De megijesztettél!

Szása ül a Volga partján és töpreng:
– Ha ledobnának egy atombombát, eltűnnék én is és a 
vodka is. Ha neutronbombát dobnának le, csak én tűn-
nék el, s a vodka megmaradna. De ez milyen szörnyű 
bomba lehetett, hogy csak a vodka tűnt el…
Olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista tá-
madót keresnek. Felhívtam őket, de kiderült hogy 
nem állásajánlat.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Alakítsa napjait kedve 
szerint, bár előfordulhat, hogy kisebb kompromisszumokat is 
kötnie kell. Ne engedje, hogy ez elvegye a kedvét! Anyagi dol-
gokban mérlegeljen, tervezze meg a következő hetek lépéseit! 
Fordítson különös figyelmet partnere ki nem mondott kívánsá-
gaira!
HALAK (február 21. – március 20.) Ha ezen a héten kellő ko-
molysággal és odafigyeléssel végzi a munkáját, ha képességeit 
célzottan használja, nem lesz hiány dicséretben és elismerésben. 
Új terveket kovácsolhat, de ezeket csak akkor ismertesse mások-
kal, ha annyira kiforrottak, hogy keresve sem lehet hibát találni 
bennük.
KOS (március 21. – április 20.) Amikor csak teheti, menjen ki a 
szabadba ezen a héten. Egy kellemes séta vagy bármilyen moz-
gás – akár esőben is – kitisztítja a gondolatait és segít tisztázni, 
hogy mi az, ami igazán fontos, mi az amin változtatni szeretne, 
amit nem akar, hogy továbbra is része legyen az életének.
BIKA (április 21. – május 20.) Bármilyen feladatok várnak is 
önre ezen a héten, módszeresen járjon el! Így talán lassabban, de 
sokkal biztosabban célba ér. Ezt még szerelmi ügyekben is célsze-
rű szem előtt tartania, bár érzelmi kérdésekben az is fontos, hogy 
adott helyzetben spontán döntést tudjon hozni a szívére hallgatva.

IKREK (május 21. – június 21.) Szabadságra van szüksége 
ezen a héten élete minden területén. Olyan erős önben ez az 
igény, hogy ha valaki korlátozni próbálja, akár arra is képes, 
hogy egy időre megszakítsa vele a kapcsolatot. Azt tudnia kell 
azonban, hogy felelőtlenség lenne ezért feláldozni egy barátsá-
got vagy egy szerelmet.
RÁK (június 22. – július 22.) Kicsit kedvetlen és hanyag a hét 
elején, ami önt talán idegesíti, de a környezetében élők elégedet-
ten tapasztalják, hogy ön is csak gyarló ember, akinek vannak 
rosszabb napjai. Csütörtök körül azonban véget ér ez az időszak 
és újra az a kiegyensúlyozott és harmonikus ember lesz, mint 
régen.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten bőven 
lesz alkalma kiélvezni a másik nem csodálatát, és ha van valaki 
a közelében, aki szépnek és kedvesnek látja önt, az átalakítja a 
saját magáról alkotott véleményét is, ez pedig erősíti önbizalmát. 
Magabiztossága pedig lazábbá és közvetlenebbé teszi.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ez a hét nem sza-
bad, hogy önmaga feláldozásáról szóljon, mert most köny-
nyen visszaélnek vele és mire észbe kap, máris benne találja 
magát egy újabb alárendelt kapcsolatban. Fogadja el, hogy 
egyenrangúak és már a kapcsolat elején szabjon határt ön-
maga védelmére.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Különös gondot for-
dít mostanában külsejére. Sokat tett azért, hogy csúcsformában 
legyen és elégedett is lehet az eredménnyel. Egészségére is több 
időt tud most szakítani, jobban odafigyel saját szükségleteire és 
ez meglátszik testi, lelki közérzetén is. Tartsa meg ezeket az új 
szokásait!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Tele van ugyan ezen a 
héten tetterővel és tenni akarással, de kénytelen tudomásul ven-
ni, hogy bizonyos dolgokhoz egyszerűen több idő kell. Ezért 
ne cselekedjen elhamarkodottan. Ez leginkább szakmai és pénz-
ügyi téren igaz. Így elkerülheti a szükségtelen és időrabló hibá-
kat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Figyeljen oda ezen 
a héten, hogy megmaradjon belső nyugalma és semmi se zök-
kentse ki a pihenésből. Ehhez elengedhetetlen, hogy partnerével 
őszinte legyen és tudatosan dolgozzon azon, hogy közel legye-
nek egymáshoz. Szervezzenek minél több közös programot!
BAK (december 22. – január 20.) Nem érzi, hogy haladna prob-
lémái megoldásában, ennek ellenére jelentős lépéseket maga 
mögött tudhat már. Ezek talán nem a leglátványosabbak voltak, 
de mindenképpen fontos állomásai egy belső átalakulásnak, ami 
a komoly változások elengedhetetlen feltétele. Biztosan van 
olyan támasza a háttérben, akitől nyugodtan kérhet tanácsot.
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe, 

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

Eladó – 2019 szeptemberéig jótállásos –  
Kenwood KHH323 konyhai robotgép 150 euróért. 

Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

Minőségi festést
(KN és környéke)  

kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

 Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig. 

KN, NZ, DS járásokból 
rendszeres vonalellátásra. 

Tel.: 0905329 889.

* Eladó Gúta-
Nagyszigeten ré-
gebbi családi ház. 
nagy kerttel. Tel.: 

035/777 3084.

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

Érintős, digitális kaputelefon központok 
szerelése. RFID beléptető egységek szám-

kóddal és proxikoronggal.
Üzenet: 0903 289 663

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

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

Lakás, ház, berendezés biztosítása
a legjobb áron.

Tel.: 0905 928 195
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MŰSORA JÁNLAT
november17-től  23-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 Mesék ,  12 .45 Csa-
lád i  t i t kok ,  13.50 Éle t em 
leg rosszabb éve (a mer.) , 
15.50 Wal ke r,  a  t exa-
s i  kopó (a mer.) ,  16.55 
Heg y i  dok tor  (német) , 
18 .0 0 Tények ,  18.55 Ha-
lá los  i r a mba n (a mer.) , 
22 .0 0 Csat a hajó (a mer.) , 
1.0 0 A sze relem ma rká-
ba n (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.25 
Autogram, 14.00 A sim-
lis és a szende, 15.05 A 
simlis és a szende (amer.), 
16.15 Kutyák és macskák 
(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
X-Faktor, 23.40 Transz-
cendens (amer.-angol), 
1.50 A belső el lenség 
(amer.)

RTL II
9.30 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 10.30 Tűsarok 
nyomozó (amer.), 12.30 
Játszik még a szív (amer.), 
14.20 ValóVilág, 19.50 
Bolondok aranya (amer.), 
22.00 ValóVilág, 23.30 A 
(sz)ex az oka mindennek 
(amer.)

M2
12.45 Mir r-Mur r kan-
dúr kalandjai, 13.20 Hát 
milyenek az állatok…, 
14.10 A kis sárkány ka-
landjai, 16.40 Dr. Plüssi, 
18.15 Verne Gyula cso-
dálatos utazásai, 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 Jazz 
Akuszt ik, 23.50 Akvá-
r ium Stage Pass, 0.50 A 
nagymester (kínai)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  13.05 Rex Rómá-
ba n (német) ,  14.0 0 Kém-
kölyök (a mer.) ,  15.30 
R a ngon a lu l  (mag ya r) , 
17.0 0 Gasz t ro  a ng ya l , 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.35 
Vásot t  sz ü lők (a mer.) , 
21.40 A z el t á ntor í t ha t a t-
la n (ola sz),  23.40 O n t he 
Spot ,  0.40 Ö nök ké r t ék

Duna World
10.45 Öt kont inens, 11.35 
Hetenként egyszer látha-
tom (magyar), 13.20 El-
indultam szép hazámból, 
14.20 Család-barát , 16.25 
Új idők új dalai , 16.55 
Színe-java , 17.55 Térkép, 
19.25 Ízőrzők, 20.00 Do -
kuzóna, 21.00 Híradók, 
21.35 A Bagi Nacsa Show, 
22.35 Tóth János (ma-
gyar), 23.40 Opera Café

Pozsony 1
12.15 Utolsó a névsor-
ban (csehszlovák), 14.40 
Grimm mesék, 15.40 Ezer 
egy éjszaka (olasz), 17.20 
Ezer egy éjszaka (olasz), 
19.00 Híradó, 20.30 A 
tanítónő (szlovák), 22.10 
Amerikai szépség (amer.)

Pozsony 2
13.00 Műlesiklás,  15.55 
A bársonyos…, 16.55 
Fair  Play,  18.30 Esti 
mese,  19.40 Hírek, 21.20 
Milda (cseh),  22.35 Azo-
nos ég alatt  (német) 

Markíza tv 
7.30 Tom és Jer ry, 17.50 
Így neveld a sárkányodat 
(amer.), 9.10 Pokoli her-
cegnő cseh), 13.10 Valahol 
már lát talak, 16.20 Meny-
nybéli szerelem (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 A sírok őr-
zői (amer.), 22.15 Gunman 
(amer.)

JOJ TV
9.20 Nálunk, ot thon, 10.45 
Ik rek, 12.20 Csillag szü-
let ik, 13.50 A majmok 
bolygója (amer.), 16.30 Az 
ördög pradát visel (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor t , 20.35 
Csillag szület ik, 22.05 Áll 
az alku, 23.00 A (sz)ex az 
oka mindennek (amer.), 
2.10 A gyilkos nyomában 
(amer.)

VASÁRNAP

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

TV2
9.05 Mása és a medve 
(orosz), 10.30 Több, mint 
testőr (amer.), 13.45 El-
átkozot t Ella (amer.-í r-
angol), 15.50 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 16.55 
Hegyi doktor (német), 
18.00 Tények, 18.55 Sztár-
ban sztár, 22.00 Tökéletes 
hang (amer.), 0.45 A leg-
hosszabb hét (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.25 High 
Life, 13.00 Lila füge, 14.05 
Profi a konyhámban, 15.40 
Még zöldebb a szomszéd 
nője (amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Amerika Kapitány 
(amer.), 21.40 A fegyencjárat 
(amer.), 0.40 A negyedik tí-
pusú találkozások (amer.)

RTL II
10.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 15.50 Bolondok ara-
nya (amer.), 18.00 ValóVi-
lág, 19.00 Showder Klub, 
20.00 ValóVilág, 22.30 
Förtelmes főnökök (amer.), 
0.30 A (sz)ex az oka mind-
ennek (amer.)

M2
12.55 Dinó Dan, 13.25 
Claude, 14.10 A k is sár-
kány kalandjai , 15.50 
Tigr is és Micimackó, 
16.40 Dr. Plüssi , 17.50 
Vampir ina , 18.15 Zarafa 
(f rancia), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 Pénz be-
szél (amer.), 23.45 Velvet 
Divatház (spanyol), 1.30 
Pénz beszél (amer.)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.15 Par t itú ra , 
15.30 Fér jet keresek (ma-
gyar), 17.00 Hogy volt?, 
18.35 Őrangyal (amer.), 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.05 Az eltűntek 
(amer.), 23.25 Szelíd mo-
torosok (amer.), 1.00 A 
Bagi Nacsa Show

Duna World
10.30 Fölszál lot t a páva , 
13.50 Fényévek, 14.50 
Magyarország barlang jai , 
16.00 Mesélő cég táblák , 
16.55 Színe-java , 18.55 
Öt kont inens, 19.25 Ha-
zajáró, 20.00 Gasz t roan-
gyal , 21.35 A székelyek 
érdeke, 22.35 Hogy volt?, 
2.30 Fér jet keresek (ma-
gyar)

Pozsony 1
11.30 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 Poi rot  (a ngol) , 
15.20 A ra nykez ű ipa ro -
sok ,  16.20 Svejk ,  a  de rék 
ka tona (cseh),  19.0 0 Hí r-
adó,  20.30 A t ú sz (sz lo -
vá k),  22 .05 Kut yá na k 
va ló nya ra k (cseh),  23.45 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
13.30 Színészlegendák, 
13.50 Vége a játéknak, 
15.45 Jégkorong, 18.45 
Est i mese, 19.50 Híradó, 
20.10 Self r idge ú r (an-
gol), 20.55 Az összes jó 
hazaf i (cseh), 22.50 Dok-
tor Macbeth (szlovák)

Markíza tv
7.40 Tom és Jerry, 8.20 
Scooby-Doo (amer.), 
8.45 Mennybéli szerelem 
(amer.), 10.55 A titánok 
haragja (amer.), 13.00 
Testre szabott kérdések, 
13.30 Csontdaráló (amer.), 
16.55 Felvég, alvég (szlo-
vák), 18.05 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Neanderthal (amer.), 
01.05 Gunman (amer.)

JOJ TV
8.35 Chip és Dale, 9.25 
Az ördög pradát visel 
(amer.), 11.45 Anya va-
gyok, 12.45 Ízek, imák, 
szerelmek (amer.), 14.45 
XL szerelem (amer.), 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr i-
mi, 19.30 Híradó, 20.25 
Spor t , 20.35 A A vörös 
kutya (amer.), 22.40 Az 
utca k i rályai (amer.)

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julie-
ta (mexikói), 15.45 Titkok 
szállodája (mexikói), 16.50 
Feriha (török), 18.00 Té-
nyek, 19.00 Ninja Warrior 
Hungary, 22.00 Elrabolva 
(amer.), 23.15 Halálos iram-
ban (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.50 Dr. Csont 
(amer.), 2.10 Gyilkos haj-
sza (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 A legkisebb ugrifü-
les, 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 Születet t szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.50 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.20 Vad 
vidékek, 14.15 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.10 
Alpesi őr járat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Kékfény, 
21.25 A legendák hiva-
tala (amer.), 22.25 NCIS 
(amer.), 23.15 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.20 Jómadár (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Roma 
magazin, 14.20 Család-
barát, 16.00 Életkor, 16.25 
Ízőrzők, 16.55 Öt konti-
nens, 17.30 Ízőrzők, 18.05 
Gasztroangyal, 19.00 Vi-
rágzó Magyarország, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.35 Kulturális világörök-
ségek Japánból, 23.55 Min-
denki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Recept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártáv-
latból, 16.50 Candice Re-
noir (francia), 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.25 Nemzetek li-
gája, 23.05 Candice Renoir 
(francia), 23.55 Montalbano 
felügyelő (olasz)

Pozsony 2
12.30 Kerékpározás, 13.35 
A bársonyos…, 14.30 Park, 
16.00 Mutasd meg, hol 
laksz!, 16.30 Autószalon, 
17.45 Szia, Szlovákia!, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 Dokumentumfilm, 
22.25 Mások élete (német) 

Markíza tv
10.50 Családi történetek, 
11.45 Cobra 11 (német), 
13.40 A farm, 16.00 Csa-
ládi történetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.20 A farm, 
22.30 Cobra 11 (német), 
0.30 Családi történetek

JOJ TV
10.40 Új lakások, 12.50 
Topsztár, 13.30 Csillag 
születik, 15.00 Zoo (szlo-
vák), 16.30 Híradó, 16.50 
Főzd le anyámat!, 17.50 
Tárgyalóterem, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 In-
kognitó, 23.00 Heti hetes

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A legbátrabb páros, 22.00 
Bogaras szülők (amer.), 
22.40 NCIS (amer.), 0.25 
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.50 Házon kí-
vül, 23.20 XXI. század

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 ValóVilág, 17.20 Se-
gítség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 22.00 Való-
Világ, 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

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

Duna tv
13.10 Honfoglaló, 14.00 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.00 Alpesi őrjárat (olasz), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 A 
Mediciek hatalma (angol-
francia), 22.25 Cédrusliget 
(amer.), 23.15 Uram, segíts! 
(olasz)

Duna World
11.35 A hosszú előszoba 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazinok, 14.20 Csa-
lád-barát, 16.20 Hazajáró, 
16.55 Térkép, 17.25 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 20.00 
Beugró, 20.55 Prima Primis-
sima kisfilmek, 21.35 Ridi-
kül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.25 Recept az élethez 
(lengyel), 16.25 A világ 
madártávlatból, 16.55 Can-
dice Renoir (francia), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranykezű iparosok, 21.30 
Foster doktornő (angol), 
22.25 Cain kapitány (amer.)

Pozsony 2
12.25 Kerékpározás, 14.35 
Tudományos magazin, 15.30 
Ruszin magazin, 16.30 Hor-
gászoknak, 17.45 Szia, Szlo-
vákia!, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 Dokumentum-
film, 22.25 Talk show, 23.25 
Dokumentumfilm

Markíza tv
9.40 Apukák, 10.40 Csalá-
di történetek, 11.40 Cobra 
11 (német), 13.45 A farm, 
15.00 Rendőrségi esetek, 
16.00 Családi történetek, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Különleges át-
alakulások, 22.10 A farm, 
23.20 Családi történetek, 
0.20 Cobra 11 (német), 2.20 
A farm

JOJ TV
10.40 Inkognitó, 12.50 Top-
sztár, 13.20 Csillag születik, 
15.00 Zoo (szlovák), 16.30 
Hírek, 16.50 Főzd le anyá-
mat!, 17.50 Tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Senki sem tökéletes, 
22.00 Miniszterek (szlovák), 
22.55 Maffia történetek, 
23.25 Ikrek, 1.55 Csillag 
születik

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julie-
ta (mexikói), 15.45 Titkok 
szállodája (mexikói), 16.50 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.00 Mit tenne a 
gyereked?, 20.40 Sztárok 
és párok, 22.25 Zoo – Állati 
ösztön (amer.), 0.00 Rocky 
4. (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.50 Szulejmán 
(török), 2.15 A zöld íjász 
(amer.)

 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 Show-
der Klub, 22.00 ValóVilág, 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

 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 va-
gyok itt, 22.40 Odaát (amer.), 
23.30 Az A38 Hajó színpadán, 
0.25 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.05 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 15.00 Alpesi őrjárat 
(olasz), 16.05 A hegyi dok-
tor (német), 17.05 Ridikül, 
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok 
útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.35 Parti-
túra, 21.35 A becsület ide-
je (lengyel), 22.30 On the 
spot, 23.30 Nyugodt nap 
éve (lengyel)

Duna World
11.45 Az asszony beleszól 
(magyar), 13.20 Nemzetisé-
gi műsorok, 13.50 Ecranul 
nostru, 14.20 Család-barát, 
16.00 Magyar gazda, 16.55 
Novum, 17.30 Ízőrzők, 
19.00 Virágzó Magyaror-
szág, 19.30 Magyarország, 
szeretlek!, 21.00 Híradó, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.25 M5 híradó, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Minority Rep-
ort (amer.), 22.50 Gyilkossá-
gok (amer.), 0,20 Ray Dono-
van (amer.)

Pozsony 2
12.25 Kerékpározás, 14.35 
A diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 17.45 Szia, Szlo-
vákia, 18.30 Esti mese, 
20.10 Dokumentumfilm, 
22.25 Közös nyelv, 23.15 
Művészetek, 23.45 Doku-
mentumfilm

 Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 Csalá-
di tör ténetek, 11.50 Cobra 
11 (német), 13.45 A farm, 
16.00 Családi tör ténetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Apu-
kák, 19.00 Híradó, 20.30 
Jó tudni!, 21.40 A farm, 
22.45 Családi tör ténetek, 
23.40 Cobra 11 (német), 
1.50 A farm

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.50 
Topsztár, 13.30 Csillag 
születik, 15.00 Zoo (szlo-
vák), 16.50 Főzd le anyá-
mat!, 17.50 Tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.25 Sport, 20.35 Anya 
vagyok (szlovák), 21.30 
Nálunk otthon (szlovák), 
22.10 Inkognitó, 23.15 
Senki sem tökéletes, 1.40 
Csillag születik

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Cennet 
(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 An-
geles. (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.50 Privát ko-
pók (amer.), 2.40 A zöld 
íjász (amer.)

RTL II
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.)

M2
12.50 Laura csillaga, 14.10 
A bűvös körhinta, 15.25 
Dóra és barátai, 15.45 Mon-
csicsik, 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.), 0.20 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.45 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.15 Honfoglaló, 14.00 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 15.00 Alpesi őrjárat 
(olasz), 16.00 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Fábry, 21.45 Tóth Já-
nos (magyar), 22.20 Foly-
tatásos forgatás (amer.)

Duna World
11.35 Brigádeltérítés (ma-
gyar), 13.20 Rondo, 14.20 
Család-barát, 15.55 Kék 
bolygó, 17.25 Ízőrzők, 
18.00 Gasztroangyal, 20.00 
Szenes Iván ír ta Andreá-
val, 21.00 Híradó, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Építs házat , ü ltess fát!, 
14.25 Recept az élethez 
( lengyel), 16.25 A vi lág 
madár távlatból , 16.50 
Candice Renoi r (f rancia), 
17.50 A párbaj, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 Egy csodálatos 
elme (amer.), 23.45 Öröm 
az élet

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 14.35 
Művészetek, 15.35 Roma 
magazin, 16.25 Energetika, 
16.40 Tesztmagazin, 17.45 
Szia, Szlovákia!, 18.30 
Esti mese, 19.50 Híradó, 
20.10 Dokumentumfilm, 
22.25 Szlovákia történel-
me, 23.15 Rendőrség, 23.30 
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv
10.40 Családi történetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi történetek, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 
21.40 A farm, 22.55 Családi 
történetek, 23.55 Cobra 11 
(német)

JOJ TV
9.35  Tárgyaló te rem, 
10 .25  Anya  vagyok, 
12 .50  Topsz tár ,  13 .20 
Cs i l lag  szü le t ik ,  15 .00 
Zoo (sz lovák) ,  16 .50 
Főzd le  anyámat! ,  17 .50 
Tárgyaló terem,  19 .00 
K r i m i ,  19.30  H í r a dó, 
20.35  Inkogni tó ,  21 .40 
Minisz te rek  ( sz lovák) , 
22 .30  Het i  he tes ,  23 .25 
Cserepek

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Titkok szállodá-
ja (mexikói), 16.50 Cennet 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Csak show és más semmi!, 
22.00 Korhatáros szerelem 
(magyar), 23.15 Tök alsó 2 
(amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 Survivor, 
21.00 Barátok közt, 21.40 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.50 Showder Klub, 2.15 
A zöld íjász (amer.)

 RTL II
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.)

M2
12.00 Kérem a követke-
zőt!, 14.10 A bűvös körhin-
ta, 15.10 Samy és barátai, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 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
12.50 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.20 Honfoglaló, 
14.10 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.05 Alpesi őr-
járat (olasz), 16.10 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Fölszállott a páva, 
21.55 Az amerikai barát 
(amer.), 1.05 Tóth János 
(magyar)

Duna World
11.40 Labdaálmok (ma-
gyar), 13.45 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 16.20 
Rúzs és selyem, 16.55 
Folk udvar, 18.00 Gasztro-
angyal, 19.00 Virágzó Ma-
gyarország, 19.25 Pannónia 
3 keréken, 20.00 Önök kér-
ték, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 19.00 Híradó, 
20.30 Szlovákia, szeretlek!, 
22.00 Dracula (amer.), 0.05 
Aranyidők

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 15.30 
Szemtől szemben, 17.00 
Nemzetiségi hírek, 17.45 
Szia, Szlovákia!, 19.50 Hír-
adó, 20.10 A család, 20.35 
Erzsébet udvara (szlovák), 
22.00 Az isteni (olasz)

Markíza tv
10.50 Családi tör ténetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi tör ténetek, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 A 
farm, 22.40 A száll ítmány 
(amer.)

JOJ TV
12.50 Topsztár, 13.25 Hi-
hetetlenül tehetségesek, 
15.00 Zoo (szlovák), 16.50 
Főzd le anyámat! ,  19.00 
K r imi, 19.30 Híradó, 
20.35 Szökőhév (amer.), 
22.55 Creed (amer.)
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S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november 17-én Hortenzia, Gergő, Klaudia

november 18-án Jenő
november 19-én Erzsébet

november 20-án Jolán

november 21-én Olivér

november 22-én Cecília

november  23-án Kelemen

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

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

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

Érdeklődjön Gútán, 

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

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

Komáromban született: az ekeli Patakyová Léna, az 
érsekújvári Takács Mateo, a komáromi Šalamono-
vá Lana, Czita Gréta, Kostanko Ármin és Némethová 
Nadin, a csicsói Nagyová Hanna, az ógyallai BiČanová 
Natália, a marcelházai Gál Katalin, a naszvadi Hengerics 
Johanna, a balonyi Pethes Máté Zalán, a kamocsai Halász 
Boglárka, az ímelyi Laca Oliver, a helenbai Pozsár Zétény 
Tamás, a perbetei Šukola Kornél, a bátorkeszi TrenČik 
Dóra és a zsemlékesi Kononenko Nikolaj.

Elkészítése:
A picadillo elkészítéséhez először készítsünk elő mindent: a 
hagymát és a fokhagymát aprítsuk fel, a kaliforniai paprikát vág-
juk kisebb kockákra, a krumplit hámozzuk meg és vágjuk koc-
kákra.
Pirítsuk meg a marhahúst 2 kanál olajon, közepes-magas lángon 
6-7 percig. Utána szedjük ki egy tányérra, az olajat hagyjuk a 
serpenyőben. Tegyük az olajba a felaprított hagymát, és pirítsuk 
5 percig, amíg üveges nem lesz. Adjuk hozzá a fokhagymát, ezzel 
is pirítsuk további 1 percig. Adjuk hozzá a felkockázott paprikát, 
a római köményt, a fahéjt, sózzuk és borsozzuk. Pirítsuk további 
1 percig. Tegyük bele a kockákra vágott krumplit, és időnként 
kevergetve még mindig pirítsuk 5 percig.
Ezután hozzáadjuk a félretett húst, és öntsük fel a borral. Öt per-
cig még főzzük. Csak ekkor adjuk hozzá a passzírozott paradi-
csomot, valamint a mazsolát. További 5 percig főzzük.
Tegyük bele az olajbogyót és főzük lassú, közepes lángon, amíg 
teljesen el nem fő a leve. Ha a krumpli nem puhult meg, akkor 
öntsük fel vízzel – többnyire 2,5 dl-re volt szükség, és még továb-
bi 10 percnyi főzésre. Rizzsel vagy sült banánnal tálalják.

Hozzávalók:
400 g darált marhahús
2 ek. olívaolaj
1 közepes fej hagyma
6 gerezd fokhagyma
1/2 kaliforniai paprika
1 ek. őrölt római kömény
 (10 g)
1/4 tk. őrölt fahéj
3 db krumpli (kb. 400 g)
200 ml fehérbor
100 g egész olajbogyó
90 g mazsola
Só

Bors
500 ml passzírozott paradi-
csom (passata)

Kubai picadillo Mandulás almatorta
Hozzávalók:

a töltelékhez:
1,5 kg alma
2-3 tasak vaníliás 
cukor
1 teáskanál őrölt fa-
héj
a tésztához:
6 tojás
16 dkg liszt
15 dkg porcukor
1 tasak sütőpor
4 evőkanál víz
a vaníliás krémhez:
2 csomag tejszínes pudingpor
1 csomag vaníliás pudingpor
1 l tej

6 evőkanál cukor
2 dl habtejszín
7 g zselatin
őrölt fahéj (a tetejére)

Elkészítése:
Az almát meghámozzuk, lere-
szeljük. Hozzáadjuk a vaníliát 
és a fahéjat.
Egy kapcsos négyszögletes 
tortaformát sütőpapírral ki-
bélelünk, majd egyenletesen 
elosztjuk az alján az ízesített 
reszelt almát. A sütőt 180 fokra 
előmelegítjük.
A tojások sárgáját és a cuk-
rot robotgéppel kikeverjük, 
miközben fokozatosan hoz-
záadjuk a vizet. Ezután a 
sütőporral elkevert lisztet is 
beledolgozzuk. Végül bele-
keverjük a tojások fehérjé-

ből vert kemény hab felét, 
a többit pedig óvatos, nagy 
mozdulatokkal a tésztába ke-
verjük, hogy a hab ne törjön 
össze. Az így kapott tésztát 
az alma tetejére simítjuk, 
majd az előmelegített sü-
tőben kb. 35-40 perc alatt 
megsütjük. (Nem tévedés, az 
alma van alul, a tészta felül.)
A krémhez a pudingporokat 
a cukorral és a tejjel összeke-
verjük és a szokásos módon 
megfőzzük. (A kevesebb tej-
től sűrűbb lesz a krém.)
Később a habot felverjük és 
az időközben kihűlt puding-
hoz keverjük. A zselatint pár 
evőkanál vízben feloldjuk és 
szintén a krémhez adjuk.
A tésztát hagyjuk teljesen 
kihűlni, levesszük a for-
ma oldalát, majd tálcát téve 
a tészta tetejére, óvatosan 
megfordítjuk, hogy a tészta 
alulra, az alma felülre ke-
rüljön. A tejszínes-pudin-
gos krémet az almás rétegre 
kenjük, megszórjuk fahéjjal, 
és lehűtjük, hogy a krémet a 
zselatin megszilárdíthassa.

POĎAKOVANIE

Eladó Gútán
alig használt,
megkímélt,

ötrekeszes
mélyhűtő.

Tel.: 0918 816 317

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Kitüntették Ibolya Lajos edzőt
Idén is Trencsénteplicen került sor a Szlovákiai Edzők Uni-
ója által szervezett ünnepségre, amelyre kerek évfordulójuk 
alkalmából hívták meg azokat a futballedzőket, akiket több 
évtizedes edzői munkájuk elismeréseképpen erre méltónak 
találtak a szervezők. A meghívottak között volt a komáromi 
Ibolya Lajos is, aki 65. születésnapja alkalmából és a sokéves 
edzői tevékenységének elismeréseképp részesült a megtisztelő 
elismerésben.
Ibolya Lajos a komáromi Ipari 
Szakközépiskola nyugalmazott 
tanára a komáromi KFC I. li-
gás ifjúsági csapatának egykori 
futballistája a pozsonyi Ko-
menský Egyetem Testnevelési 
Karán folytatta 
tanulmányait. Az 
egyetemi évek 
alatt a pozsonyi 
Slovan ifjúsági 
csapatához igazolt 
át. Ezzel a csapat-
tal az 1971/72-es 
bajnoki idényben 
csehszlovák baj-
noki címet szer-
zett. 1976-ban 
tanulmányai befejeztével szak-
edzői képesítést szerzett, majd 
öt év futballedzői gyakorlat le-
telte után 1981-ben I. osztályú 
edzőként folytathatta munká-
ját. Az A licensszel rendelkező 
tréner az egyetem elvégzése 
után visszatért Komáromba, 
hogy labdarúgói és edzői tu-
dását szeretett városa érdeké-
ben kamatoztassa: dolgozott a 
KFC-ben. Innen Izsára kapott 
meghívást, s ezzel megkezdő-
dött több évtizeden átnyúló fe-

lelősségteljes edzői tevékeny-
kedése. A közel 40 éves edzői 
pályafutása alatt dolgozott 
Perbetén, Szentpéteren, Lak-
szakállason, Karván, Nemesó-
csán, a komáromi ZDA-nál 

és Ógyallán. Szívesen 
vállalta ifjúsági csa-
patok felkészítését is: 
az ógyallai fiatalokkal 
bejutott a III. ligába. A 
komáromi KFC ifjúsá-
gi csapatához többször 
visszahívták: a III. li-
gás U17-es, azután az 
U19-es, majd az I. ligás 
U15-ös csapatok körüli 
edzői teendőket látta el.

A futballozás mellett egy má-
sik sportágat, az asztaliteniszt 
is megkedveltette a fiatalokkal. 
Az eredmények itt sem marad-
tak el, az iparisták a kerületi 
megmérettetések után többször 
is országos dobogós helynek 
örülhettek. Ibolya Lajos ma is 
aktívan asztaliteniszezik, egy-
ben 36 éve vezetője az Ipari 
Szakközépiskola A és B aszta-
litenisz-csapatának, s egykori 
tanítványai fokozatosan váltak 
mára játékostársaivá.  –jsz–

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.
 (Pál levele Timóteushoz 4.7-8)

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a családtagoknak, barátoknak,

ismerősöknek, régi diáktársaknak,
akik október 19-én elkísérték utolsó útjá-

ra, a szeretett férjet, drága édesapát,
nagyapát, testvért,

Bartakovics István mérnököt
(1939 – 2018)

a komáromi római katolikus temetőbe.
Köszönjük az együttérzést, részvétnyilvánítást,

koszorúkat, mellyel enyhíteni próbálják
gyászunk nehéz napjait.

A Bartakovics család

Soha nem hal meg az, aki szívünkben él.
Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak,

ismerősöknek a részvétnyilvánításokért,
a virágadományékért és személyes megjelenésükért

a drága édesanya, nagymama és anyós,
Katarína Macejková

november 6-án megtartott végső búcsúztatásán.
Fia Stano, Slavo és Laco, unokája Veronika,Dávid

és Lacko, menye Szilvia

Nezomrel ten, kto žije naďalej v našich srdciach. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym

za prejavenú sústrasť, kvetinové dary, ako aj 
osobnú účasť na poslednej rozlúčke dňa 6. 11. 2018

s našou drahou mamkou, babkou a svokrou
Katarínou Macejkovou.

Synovia Stano, Slavo, Laco, vnuci Veronika, Dávid, Lacko a 
nevesta Silvia

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Oddeleniu anes-
téziológie a intenzívnej medicíny (ARO ) NsP Komárno za 
obetavú starostlivosť o našu mamku, babku a svokru Katarí-
nu Macejkovú, ktorá aj napriek ich maximálnemu úsiliu pod-
ľahla dňa 31.10.2018 ťažkej chorobe. Poďakovanie patrí p. 
primárovi MUDr. Andrejovi Rosinskému, MUDr. Rudolfovi 
Pelikánovi, MUDr. Agáte Smejkalovej a MUDr. Igorovi So-
loveyovi, sestričkám Janke Marakyovej, Tímei Forgácsovej,

ako aj celému kolektívu ARO. 
Synovia Stano, Slavo, Laco, vnuci Veronika, Dávid, Lacko a 

nevesta Silvia. 

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk  
november 24-én,

halálának negyedik évfordulóján

Pápay Istvánra
Komáromban.
Emlékét örökké őrző felesége,

leányai, fia, menye, unokái

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a ko-
máromi  Markovics Éva (789 éves), Vanga Valéria (92 éves), 
Schmidegová Mária (68 éves), Rausch Zoltán (79 éves), 
Hajtman Ernő (73 éves), Horňáčková Mária (70 éves), özv. 
Petrók Ilona (83 éves), Gulyásová Magdaléna (43 éves) és 
Jády Tibor /Bubu/ (66 éves), a gútai Molnár József (74 éves), 
Vajda Erzsébet (83 éves) és Bukor Gábor (62 éves), a szent-
péteri Paulisz János (74 éves), a marcelházai Czibor Szerén 
(75 éves) és Németh Mária (96 éves), valamint a megyercsi 
Szih Vilma (90 éves).

Emléküket megőrizzük!
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LABDARÚGÁS KOSÁRLABDA

SEISHIN KARATE
Kovács Kata Zsófia Emlékverseny – V. Seishin gála

Idén ötödik alkalommal rendezték meg Dunaszerdahelyen a Nemzetközi Seishin Gálát. A verseny egyben Kovács Kata Zsófia 
emlékverseny is. A klub ezzel szeretné megőrizni Zsófi emlékét, aki fél életét a karatéval töltötte, és kitartása példamutató a 
többi karatéka számára is. A verseny megnyitója egy perces néma csenddel kezdődött Zsófi tiszteletére. Majd Zsófi édesanyja 
Kovács Mártika szólt pár szót, melyben kifejezte köszönetét, hogy ilyen szép számban eljöttek a versenyzők.
A versenyre négy országból (Magyar-
ország, Horvátország, Lengyelország és 
Szlovákia), 26 klubból, több mint 300 fő 
nevezett. A Seishin Karate Klubból 40 ne-
vezés érkezett. A versenyt dr. Hájos Zol-
tán (Dunaszerdahely város polgármestere) 
nyitotta meg. Köszöntötte a megjelent ver-
senyzőket, szülőket, és megköszönte, hogy 
Dunaszerdahely adhat helyszínt ennek a 
nagyszerű rendezvénynek.
Ez után Markovics János (Seishin Karate 
Klub vezetője) megköszönte a város ve-

zetésének, a szponzoroknak, a szülőknek, 
hogy támogatták ennek a nagyszabású ren-
dezvénynek a létrejöttét.
A megnyitó után a küzdelmek négy küzdő-
téren zajlottak. A gyerekek nagyon lelke-
sen és színvonalasan küzdöttek. A Seishin 
Karate Klubból 9 fő szerzet első helyet: 
kezdő kategóriában: Lévai Krisztián, 
Bognár Krisztián (Nemesócsa), Tanító Pé-
ter (Ekel) * haladó kategóriában: Haus-
leitner Mercedes (Keszegfalva) Cserepes 
Zoltán (Nemesócsa) Szelle Tamás, Bor-

bély Barnabás, Sidó Zoltán, Farkas Kevin 
(Dunaszerdahely). A Hakszer Roland kü-
löndíjat Szelle Tamás (Dunaszerdahely) 
kapta, aki a legkitartóbb a dunaszerdahelyi 
klubból, és a versenyen is első helyet ért 
el. Még egy nagy verseny vár november 
végén a Seishin Karate Klub harcosaira, 
az Európa Bajnokság Budapesten, ahol a 
klubot és Szlovákiát Pulay Attila, Kurcsík 
Márk (Csallóközaranyos), Hupian Kristína 
(Keszegfalva) és Hájas Kornél (Dunaszer-
dahely) képviseli majd.

II. liga * 17. forduló * „telel” a KFC a táblázatban
Komáromi KFC – Bártfai Partizán 1:2 (1:1)

IV. liga * 15. forduló
Marcelháza – Tavarnok 4:0 
(2:0) A bajnokság „középpá-
lyás” csapata is kemény harc-
ra és természetesen pontrab-
lásra számított, ezzel szemben 
az élvonalhoz tartozó hazaiak 
látványos, izgalmas és szép 
találkozón mutatták meg én-
jüket. Az első félidő 13. per
cében Gombér lőtte az első 

gólt, majd öt perccel később 
ismételt. A második félidőben 
Tóthon volt a sor, ő a 73. és 
90. percben lőtt gólt * Gúta 
– Ímely 0:1 (0:1) Mindvégig 
izgalmas találkozó zajlott a 
pályán. Az első percekben az 
ímelyiek kapufát lőttek, majd 
a hazaiak puskáztak el két 
gólhelyzetet. Egy eltévesztett 

labdát a 33. percben Gálnak 
sikerül lecsapnia és belőnie 
a gútaiak kapujába. A hazai 
csapat mindvégig küzdött, de 
nem volt szerencséjük, így a 
vendégek értékes pontokkal 
gazdagodtak * Szentpéter – 
Újlót 0:1 (0:0) Jól kezdtek a 
hazaiak, néhány parádés tá-
madást is bemutattak, de gólt 

lőniük nem sikerült. Erre az 
57. percben a vendégeknek 
nyílt lehetőségük, akik így 
három ponttal gazdagabban 
utazhattak haza.
A bajnoki táblázatban 2. 
Marcelháza 30 ponttal, 4. 
Ímely 26 ponttal, 6. Gúta 25 
ponttal, 15. Szentpéter 12 
ponttal.

V. liga * 15. forduló
Ekel – Udvard 1:3 (1:2) Arra számít-
hattak a hazai szurkolók, hogy a tabella 
élén álló udvardiak nem udvariassági 
látogatást tesznek majd pályájukon. Egy 
parányi védelmi hiba miatt a 20. percben 
az ekeli kapuban kötött ki a labda. A má-
sodik félidő elején újabb két gólt kapott a 
hazai csapat, majd a 83. percben Mészá-
ros rúgta az ekeliek becsületgólját * Ac-
tív Nagykeszi – Gyarak 2:0 (1:0) A 11. 
percben büntetőhöz jutott a hazai csapat, 
amelyet Bottyán értékesített. Szerencsére 
a későbbiekben sem támadójátékot mu-
tattak be a vendégek, csak a védelemre 
összpontosítottak, ám a 64. percben He-
gedűsnek sikerült újabb góllal megör-

vendeztetni a hazai szurkolókat * Léva 
– Perbete 3:1 (1:1) A 29. percben góllal 
nyitottak a hazaiak, ám erre a 36. percben 
Stano még válaszolni tudott, a második 
félidőben viszont két gólt is rúgtak a per-
betei kapuba * Nagykér – Hetény 1:1 
(1:0) Értékes pontot hozott idegenből a 
hetényi csapat, amely az első félidőben 
nehezen vette fel a játék ütemét, míg a 
hazaiak a 13. percben már gólt lőttek. Az 
57. percben viszont egy felesleges buk-
tatás miatt büntetőt kaptak, amit Nagy 
értékesített * Naszvad – Ipolyság 3:3 
(2:2) Mindvégig kiegyensúlyozott talál-
kozót élvezhetett a szurkolói tábor, pedig 
a 11. és 14. percben Kalmár vezetéshez 

juttatta a naszvadiakat. Kár, hogy ezt a 
tempót nem tudták megőrizni, a ságiak 
kiegyenlítettek, ráadásul a 60. percben 
vezetéshez is jutottak. Az egyenlítő gól 
a 73. percben Molnár révén született* 
Tardoskedd – Ógyalla 1:5 (0:3) Köny-
nyű dolga volt a sereghajtókkal szemben 
a vendégeknek, a 16. és 42. percben Tár-
nok, illetve a 36. percben Gelle remekelt, 
a második félidőben pedig a 62. percben 
Gelle, majd a 72. percben Norhart talált a 
tardoskeddiek hálójába * A bajnoki táb-
lázatban 4. Ógyalla (27 pont), 5. Nasz-
vad (24 pont), 6. Ekel (24 pont), 7. He-
tény (23 pont), 13. Perbete (15. pont), 
15. Nagykeszi (14 pont).

VI. liga * 14. forduló

Nem tesz jót a komáromi csapatnak, ha keleti csapattal kell összemérnie erejét, még ha az a hazai, vagy éppen kinti pályán is méret-
teti meg magát. A tavaszi idényből előrehozott találkozón, amely egyben idényzáró is volt, a sereghajtók közötti bártfai csapat volt az 
ellenfél. Ezúttal azonban egyenrangúnak bizonyult a KFC-vel, ráadásul szerencsésebb is volt, mint a komáromi…
Az első percektől érezhető volt, hogy a 
múlt héten pénteken megrendezésre kerü-
lő mérkőzésen a bártfai együttes nem is a 
döntetlenre játszott, hanem mindenáron 
győzni akar. Jó taktikával és kidolgozott 
védelemével folyamatosan meg tudta állí-
tani a hazai csapat támadásait. Az viszont 
hidegzuhanyként érte a hazai nézőket, ami-
kor a bártfaiak lőtték a találkozó első gólját. 
Ezt még a hazaiak egy büntetőből kiegyen-

lítették, de továbbra sem sikerült áttörni a 
bártfai védelmen.
A második játékrészben is folytatódott a 
macska-egér harc, amibe lassan a komáro-
mi csapat bele is törődött. Sajnos egyre ke-
vesebb kedvük volt támadásra, mozgásuk 
is enerváltnak tűnt. Ekkor érte a komáromi-
akat a következő csapás, másodpercekkel a 
végső sípszó előtt, a vendégek egy jogosan 
megítélt büntetőből nem csupán a vezetést 

szerezték meg, de egyben a három pontot 
is elrabolták a KFCtől. Igaz, a vereség 
ellenére a komáromi csapat továbbra is az 
élvonalhoz tartozik, ám a hosszabbra sza-
bott téli szünetben illő lesz technikailag és 
taktikai ötletekkel felvértezni a játékosokat, 
hogy ilyen kellemetlen meglepetés már ne 
érje a komáromi szurkolókat, mint a múlt 
hét végi vereség * Komárom 30 ponttal a 
bajnoki táblázat 4. helyén áll.

A Boros Dominika – Kurczo-
vá Anna, Balázsová Aranka, 
Czibor Kinga, Nagy Lau-
ra – Németh Vivien – Gaál 
Csenge, Csicsó Andrea, Tó-
közi Tímea, Kurczová Mária 
– Pauer Tünde, Cserék: Pajor 
Karmen, Beke Réka, Klimó 
Kitti, Mezei Virág, Nagy Chi-
ara felállítású csapat a Lévai 
járásban levő, a női fociban 
nagy tapasztalatokkal rendel-
kező Csekén léptek pályára 
a hét végén. Ezzel a találko-
zóval befejeződtek a női lab-
darúgó 2. liga küzdelmei is. 
Lányaink a Cseke gárdájához 
látogattak, ahol is szoros ve-
reséget szenvedtek és ezzel a 
II. ligás férfiakhoz hasonlóan 
a dobogós helyezést is kény-
telenek voltak átengedni a 

Női II. liga * 12. forduló
KFC Cseke – KFC 2:1 (1:0)

Ifjúságfalva – Pat 0:1 (0:1) 
A kiegyensúlyozott találkozón 
a 26. percben Csintalan gólja 
döntötte el a mérkőzés vég-
eredményét * Vágfüzes/Kava 
2:3 (0:2) a 2. percben Caba-
da, a 21.percben Kosztolányi 
gólja lepte meg a hazai csa-
patot. Ezen Szemenyei 49. és 
62. percben lőtt gólja szépített 
döntetlenre, de a 87. percben 
öngóllal nyerték a találkozót 
a vendégek * Nemesócsa – 
Bajcs 4:0 (2:0) A 13. percben 
Ferenczi, a 44. és 60. percben 
Ledeczki, a 73. percben Hipp 
góljának örülhettek az ócsai-
ak * Izsa – Újgyalla 4:1 (3:0) 
Smolka a 2., 6., 17. és 46. perc-
ben lőtt góljai „mesternégyest” 
eredményeztek, amit a 83. 

percben Holub becsületgóllal 
próbált javítani * Csicsó – 
Marcelháza B/Dunaradvány 
2:2 (2:0) Gál a 17., Kiss a 38. 
őpercben juttatta vezetéshez 
a hazaiakat, ám a második 
játékrészben, a találkozó 57. 
percében Farkas, majd a 88. 
percben Balogh kiegyelített * 
Örsújfalu – Dunamocs 1:4 
(1:1) Rásky 23. percben lőtt 
gólja jelezte, hogy lassan talp-
ra áll a hazai csapat, ám a 37. 
percben öngólt kaptak, majd a 
63. és 68. percben Vida, majd 
a 85. percben Varró gólja a 
mocsiak javára döntöttel el a 
mérkőzés állását * Bátorkeszi 
– Csallóközaranyos 3:1 (1:1) 
Poliščuk a 17. percben lőtte az 
első gólt az aranyosiak hálójá-

hazaiaknak. A mérkőzés ideges 
légkörben zajlott és többször 
szakadt meg a sportszerűtlen 
csekeiek jóvoltából. Góllövő: 
Németh Vivien. A játékvezető 
részrehajló ítéleteivel szintén 
sorozatban borzolta a kedélye-
ket. Szomorú, hogy a határhoz 
már ilyen közel is kénytelenek 
vagyunk nemzetiségi atroci-
tásokat eltűrni. Ennek semmi 
helye a sportpályákon, főleg, 
hogy elvileg hölgyekről van 
szó. Csapatunk a vereséget kel-
lő önuralommal el tudja visel-
ni, de a nemzet gyalázását már 
kevésbé. Minél hamarabb túl 
kell ezen lépni és a télen alapo-
san felkészülni a tavaszi foly-
tatásra, mert a dobogós hely a 
realitások közé tartozik.

Tarcsi Imre, KFC

ba, amire a 37. percben Molnár 
még válaszolt. A találkozó 58. és 
87. percében Oláh okozott örö-
möt a hazaiaknak * Keszegfal-
va 1:1 (0:1) A 40. percben Sánta 
juttatta előnyhöz a hazaiakat, 
de a 69. percben Budai egyen-
lített *A bajnoki táblázatban 
1. Szilas (36 pont), 2. Izsa (33 
p.), 3. Dunaradvány (31 p.), 4. 

Bátorkeszi (27 p.), 5. Csal-
lóközaranyos (26 p.), 6. Du-
namocs (36 p.), 7. Újgyalla 
(25 p.), 8. Búcs (24 p.), 9. 
Nemesócsa (23 p.), 10. Vág-
füzes/Kava (21 p.), 11. Bajcs 
(18 p.), 12. Ifjúságfalva (16 
p.), 13. Keszegalva (16 p.), 
14. Pat (12 p.), 15. Csicsó (7 
p.), 16. Örsújfalu (2 p.).

MBK Rieker COM-therm Komárom – Nyitrabánya
88:83 (23:20, 17:18, 21:17, 15:21, 12:7)

ÚSZÁS

Ha a focipályák lassan elcsendesednek is, a kosárlabdázók 
gondoskodnak az izgalmakról. A szombati győzelem után, 
november 17-én Losonc, majd 21-én (szerdán) Svit csapatát 
fogadják a komáromi sportcsarnokban. A régi-új edző, Mil-
jan Čurovič visszahívása újabb reményt jelent a csapat szá-
mára.

Trencsénben rendezték meg a Slovakia Swimming cup elnevezé-
sű nemzetközi rövidtávú (25 m) úszóversenyt, amely egyben az 
év végén Kínában megrendezésre kerülő VB selejtezője is volt.
Matej Knihár edző irányítása 
alatt a múlt hét végén is sike-
resek volta a komáromi Delta 
úszóklub versenyzői. Mari-
an Dragúň az 50 m-es mell-
úszásban 5., 100 és 200 men 
4. lett úgy, hogy öt szlovák vb 
nevezettel úszott a döntőkben. 
Alex Kušík, a legfiatalabb ju-
nior versenyző, saját rekordjait 
megdöntve, a 200 m-es távon 
3., a 100 mes mellúszásban 6. 
a 100 mes vegyesúszásban 2. 
a 200 és 400 m-es távon 3. lett. 
Daniel Óvári valamennyi ver-
senyszámában középmezőnyös 
lett, Ema Szászová, az idősebb 

diáklányok korcsoportjában 
első ízben állt rajtkőre. Min-
den számában megdöntötte 
eddigi saját rekordját és rend-
kívül fontos tapasztalatokkal 
gazdagodott. A legjobb ered-
ményekkel Miriama Szászová 
dicsekedhet, aki az 50 m-es, 
200 m-es és 400 m-es távon 
megdöntötte a 11éves szlová-
kiai rekordokat! Ennek egyfaj-
ta megkoronázásaként a 400 
mes vegyesúszásban 4:44,33
as idővel egy 18 évvel korábbi 
szlovák csúcsidőt – négy má-
sodperccel lerövidítve – dön-
tött meg.

Fordulatos, ám ami még fon-
tosabb, győzelemmel ért véget 
a nyitrabányaiakkal folytatott 
küzdelem. A hazai csapat jól 
kezdte az első menetet és már 
15:4re vezetett, amikor a nyit-
rabányaiak rákapcsoltak. A 
második negyed is szoros küz-
delmet hozott, viszont a harma-
dik negyedben egy megújult 
ellenfél lépett pályára. Sokáig 

vezettek, s bár a komáromiak 
is igyekeztek felzárkózni, vé-
gül egypontos előnnyel zártak 
a vendégek. A negyedik ne-
gyedben az irányítást ismét a 
vendégek ragadták magukhoz, 
amelynek az eredménye egy 
rájátszás lett. Addigra a komá-
romiak régi formájukat hozták 
és ötpontos előnyt szerezve 
megnyerték a találkozót.


