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2020. február 29-én, szombaton tartják a parlamenti választást. A választás dátumát 
múlt héten hétfőn hirdette ki Andrej Danko (SNS), a parlament elnöke. Hozzátette, 
a választási kampány hivatalosan kedden (november 5-én) vette kezdetét. Ez lesz az 
önálló Szlovákia történetében a nyolcadik parlamenti választás.

Ezúttal a felvidéki magyarság
számára valóban A LÉT A TÉT!

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

A parlament elnöke szerint 
ez a választás a programo-
kon múlik, azon pártok harca, 
amelyek a legjobbat nyújt-
hatják a választóknak. – Arra 
szeretném kérni a pártokat és a 
pártelnököket, hogy tisztessé-
ges politikai küzdelmet foly-
tassanak – hangsúlyozta.
A házelnök a választópolgá-
rokat arra szólította fel, hogy 
az ország jövőjét tartsák szem 
előtt és felelősséggel voksol-
janak. – Az önök szavazatán 
múlhat és múlik, milyen lesz 
Szlovákia helyzete a követke-
ző négy évben – mondta Dan-
ko, kérve, hogy ne hagyják 
elveszni a szavazatukat.
A politikai pártok, mozgalmak 
és koalíciók a törvény értel-
mében legkésőbb a választás 
előtt 90 nappal kötelesek lead-

ni a választási listát és letétbe 
helyezni 17 ezer eurót, amit a 
későbbiekben azok a pártok 
visszakapnak, amelyek a sza-
vazatok legalább két százalé-
kát megszerzik.
A választási kampány hiva-
talosan a választás dátumá-
nak kihirdetésekor kezdődik. 
A pártok adóval együtt ma-
ximum hárommillió eurót 
költhetnek a kampányra, s a 
számláknak átláthatóknak kell 
lenniük.
A kampánycsend 48 órával 
a választás napja előtt veszi 
kezdetét. Mindenki szavaz-
hat, aki legkésőbb a választás 
napján betölti 18. életévét. 
Külföldről, postai úton is lehet 
voksolni, de ezt előtte írásban, 
postai úton, vagy elektronikus 
formában kell kérvényezni. A 

választópolgárok nemcsak az 
állandó lakhelyükön, hanem 
az ország bármely településén 
is leadhatják szavazatukat, ha 
előtte kiváltják a választási 
igazolványukat.
A parlament jóváhagyta a 
választások előtti 50 napos 
moratóriumot a választásra 
vonatkozó közvéleményku-
tatásokról. Zuzana Čaputová 
köztársasági elnök azt nem írta 
alá. Véleménye szerint a tör-
vény sértené a választók infor-
mációhoz való jogát. Abban az 
esetben, ha a parlament letöri 
a köztársasági elnök vétóját, 
és ismételten megszavazza a 
javaslatot, akkor Čaputová az 
Alkotmánybíróságra adja a ja-
vaslatot és kéri, hogy döntésig 
függesszék fel a törvény hatá-
lyosságát.

Ethey Katz felvétele

Jogerősen négy évre ítélték Zsuzsová sofőrjét

Vladimír Mosnárt megvádolták
Basternák László meggyilkolásában 

való részvétellel is

Még a múlt év októberének kö-
zepén a Nyitra megyei közgyű-
lés jóváhagyta az egyes intéz-
mények igazgatói tisztségeire 
vonatkozó pályázatok meghir-
detését is.
A fentiek értelmében az idei 
év végével visszahívják a Jó-
kai Színház éléről Tóth Tibort, 
a Duna Menti Múzeum éléről 
Csütörtöky Józsefet, a Szinnyei 

József Könyvtár igazgatóját, 
Renáta Filkovát, továbbá a Re-
gionális Közművelődési Köz-
pont vezetőjét, Viera Vlčkovát. 
Egyúttal megbízzák őket az 
intézmények átmeneti vezeté-
sével a pályázatok lezárultáig. 
Ha ezeken elindulnak, és siker-
rel pályáznak, a továbbiakban 
is ők maradnak az igazgatók.
A pályázatok feltételei között 
szerepel a második szintű 
főiskolai végzettség, 5 éves 
kulturális téren szerzett gya-
korlat, vagy 3 éves vezetői 
tapasztalat, ugyancsak kultu-
rális téren.

Újra pályázni kell...

November 7-én, múlt hét csütörtökön a Pozsonyi Kerületi Bíróság négy év letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélte Vladimír Mosnárt testi sértés előkészítésében való bűnrészesség miatt. A 
DKFB biztonsági szolgálat volt munkatársa ellen Basternák László, a néhai ógyallai (Hurba-
novo) polgármester meggyilkolása ügyében is eljárás indult.

András-napi vásár
Az elmúlt évszázadokban a központi vásárhely és piac mindig 
vár, erőd közelében volt megtalálható. A komáromi, immár ha-
gyományosnak számító András-napi vásár egyedisége abban 
rejlik, hogy történelmi idők hangulatát idézi, hiszen Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb erődrendszerének tövében kerül meg-
rendezésre.

Az idén, november 15. és 17. között
várja a látogatókat.

I. Komáromi Onkológiai Konferencia
November 21-én, csütörtökön rendezik meg Michal Pišoja mérnök, az Agel SK csoport elnökének 
védnöksége alatt az első olyan konferenciát, amelynek központi témáját a legújabb onkológiai 
kezelések, illetve a rák elleni harc képezi.
A konferencia jelentőségét már 
az a tény is jelzi, hogy társren-
dezőként a komáromi kórház 
mellett a Nővérek és Szülésznők 
Szlovákiai Kamarája, a Nővérek 

és Szülésznők Regionális Kama-
rája, a Műszaki-technikai Dol-
gozók Regionális Kamarája, a 
Kórházi Gyógyszerészek Szek-
ciója és a Szlovák Gyógyszeré-
szeti Kamara is részt vállalt. A 
komáromi Selye János Egyetem 

A csütörtökön letárgyalt ügy 
még 2015 februárjában kezdő-
dött. Mosnárt egyszer már el-
ítélte a Pozsonyi Járásbíróság 
tavaly szeptemberben, 
a vádlott azonban fel-
lebbezett. A vádlottat, 
aki január óta letartóz-
tatásban van a Baster-
nák-gyilkosság miatt, 
az Igazságügyi Rendé-
szet és Büntetés-vég-
rehajtási Alkalmazotti 
Kar (ZVJS) munkatár-
sai kísérték a tárgyaló-
terembe. A vád szerint Vladimír 
Mosnár azzal kereste meg az 
ismerősét, Denis D.-t, hogy egy 
teleszkópos gumibottal verjen 
meg egy orvost, és ha ez nem 
használna, gyújtsa fel az au-

tóját. Fizetségként 1500 eurót 
ígért neki. Az ügyben összesen 
négy személy volt érintett.
A kerületi bíróság csütörtökön 

előbb elutasította 
a fellebbezést, és a 
háromtagú bírói ta-
nács elnöke szerint 
a bűncselekmény 
elkövetése bizonyí-
tást nyert. Az ítélet 
jogerős, fellebbezés-
nek a továbbiakban 
helye nincs. Mos-
nárnak a legenyhébb 

végrehajtási fokozatú büntetés-
végrehajtási intézetben kell le-
töltenie a büntetését. 
Mosnár csütörtökön nem nyi-
latkozott az újságíróknak sem 
az Alena Zsuzsovához fűződő 
kapcsolatáról, sem a Baster-
nák-gyilkosságról. Mosnár 
Alena Zsuzsová sofőrje volt. 
Kettejük és egy harmadik sze-
mély, az ógyallai Roman O. 
ellen is eljárás indult a város 

néhai polgármestere, Basternák 
László meggyilkolása ügyé-
ben. Mint ismeretes Basternák 
Lászlót 2010 júliusában lőt-
ték le. A Basternák-gyilkosság 
ügyében korábban már elítélték 
Štefan Kaluzot, a DKFB másik 
munkatársát. A NAKA nyomo-
zói még napjainkban is keresik 
azt a személyt, aki a népszerű 
polgármester és az MKP járási, 
illetve megyei vezetője megy-
gyilkolását finanszírozta. A hír-
hedt biztonsági szolgálat tulaj-
donosa az a František Borbély, 
aki a pozsonyi Sýkora-bűnban-
da egyik főnöke volt. Borbélyt 
nyolc évre ítélték, jelenleg is 
börtönben van. 
Alena Zsuzsová ellen már vá-
dat emeltek Ján Kuciak oknyo-
mozó újságíró és a jegyese, 
Martina Kušnírová meggyil-
kolása ügyében. Ebben az ügy-
ben a további vádlottak Marian 
Kočner vállalkozó és három 
másik személy.

Egészség és forradalom
Egy izgalmas nap az iskolában

Az őszi szünidő előtti utolsó tanítási napon nagy volt a nyüzsgés Bátorke-
szin, a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. Az iskola igaz-
gatóságának döntése értelmében ezen a napon két rendezvényre került sor. 
Először az egészséges táplálkozás napját tartotta meg az iskola diáksága, 
majd a nap második felében megemlékeztünk az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 63. évfordulójáról.
A Szlovák Köztársaság Okta-
tásügyi, Tudományos, Kutatási 
és Sportminisztériuma a WHO 
„Egészség 2020” európai egész-
ségpolitikai programjával össz-
hangban előírta, hogy az ország 
minden iskolájában az iskolai 
pedagógiai program része le-
gyen az egészséges életmódra, 
ezen belül az egészséges táp-
lálkozásra való nevelés. Mivel 
az egészséges táplálkozás napja 
október 16., az iskolánkban is 
ehhez az időponthoz igazodva 
tartottuk meg ezt a rendezvényt.
Kora reggeltől gyerekzsivaj töl-
tötte be az iskolát. Minden osz-
tályban lázas munka folyt. Az 
osztályfőnökök vezetésével a 

felhalmozott zöldség, gyümölcs, 
tejtermékek, teljes kiőrlésű pék-
áru, különböző olajos magvak 
és egyéb élelmiszerek felhasz-
nálásával készültek a szebbnél 
szebb, finomabbnál finomabb 
ételek, italok. Az elkészült fi-
nomságokat persze mindannyi-
an megkóstolták, az osztályok 
kis kiállítást is készítettek, s a 
gyermekek meg is vendégelték 
egymást. A szórakozás és az 
ínyencségek kóstolása mellett 
persze sokat tanultak is. Megta-
nulták (rövid oktatófilmek vagy 
faliképek alapján), hogy hogyan 
néz ki a helyes táplálkozási pi-
ramis, hogy miből kell(ene) so-
kat enni, és miből keveset, hogy 

miért, mitől egészséges az adott 
élelmiszer, hogy mikor kell 
többet és mikor kevesebbet en-
nünk. Délre mindenki jóllakott, 
elfáradt, de jóleső érzéssel fog-
lalhatta össze: „ez jó mulatság, 
férfimunka volt!”
A szórakoztató és tanulságos 
délelőttöt követően ünnepélyes 
megemlékezésre került sor. 
Pelle István, az iskola történe-
lem szakos pedagógusa vetítés-
sel egybekötött előadás keretén 
belül mondta el diákjainknak, 
hogy mi történt 1956 őszén Ma-
gyarországon, illetve Budapes-
ten. Tanulóink megismerkedtek 
a forradalom és szabadságharc 
előzményeivel, politikai okai-

val, lefolyásával és utóéletével. 
A tartalmas nap lezárásaként 
délután megtekintettük a Sza-
badság, szerelem című magyar 
filmet, amely izgalmas, lebilin-
cselő történetével, az 1956-os 
melbourne-i olimpián szereplő 
magyar vízilabda-válogatott 
sorsán keresztül szemléletesen 
mutatta be a 63 évvel ezelőtti 
zord őszi napok dicső harcait, 
tragikus, de hősi küzdelmeit.
Október 29-én tehát nem volt 
tanítás a bátorkeszi alapiskolá-
ban, tanulóink ennek ellenére e 
nap után is sok-sok új tudással, 
élménnyel felvértezve kezdhet-
ték meg a rövid őszi szünidőt.
  Dolník Tibor

konferenciatermében minden bi-
zonnyal szó lesz az Agel Sk azon 
elképzeléséről, hogy onkológiai 
központot alakítson ki a komá-
romi kórházban, amelyeket a 
legmodernebb diagnosztikai fel-
szereléssel látnak majd el.

A komáromi testület országos elsőként rábólintott az ötletre

Ingyenes lesz a városi buszközlekedés
Az, hogy mikortól teljesül a komáromi képviselőtestület legutóbbi ülésén elfogadott határozat, 
miszerint Szlovákiában elsőként Komáromban vezetik be a teljesen ingyenes városi tömeg-
közlekedést, még nem tudni. Mindez attól függ, hogy mikor zárul le a városi tömegközlekedés 
üzemeltetésére kiírt közbeszerzés, illetve mikor írják alá a nyertes pályázóval a szerződést.
Évek óta téma Komáromban a 
városi buszközlekedés jövője. 
Tény, hogy évről évre keveseb-
ben utaznak a buszokon, amire a 
múltban az önkormányzat egyes 
kihasználatlan járatok törlésével 

reagált. A csökkenő utasszám 
miatt ugyanis a városnak is mind 
mélyebben kell a kasszába nyúl-
ni és támogatni a városi tömeg-
közlekedés fenntartását.
Eredetileg 2013-tól 2016-ig 
szólt a város és Arriva társaság 
közötti szerződés a rendszeres 
helyi buszközlekedés üzemel-
tetéséről, amit aztán kétszer is 
meghosszabbítottak, előbb 2018 
végéig, majd az új közbeszerzés 
lezárultáig, de legkésőbb 2019 
végéig. A képviselő-testület ta-
valy októberi döntése értelmé-
ben ki is írták a versenytárgya-
lást. A tenderre azonban csak 
egyetlen vállalat jelentkezett, 
mégpedig a jelenlegi működte-

tő, az Arriva társaság. Évi 454 
ezer euróért vállalták volna a 
komáromi városi buszközleke-
dés biztosítását a megszabott 
feltételek alapján, ami azt jelen-
tette, hogy egy megtett kilomé-
terért 2,05 eurót kértek volna a 
várostól. Ezt az árat a városve-
zetés sokallta, így a meghirde-
tett közbeszerzést leállították. 
Arról is határoztak a képviselők, 
hogy a közbeszerzés útján kivá-
lasztott majdani szolgáltatóval 
5 év helyett 10 éves szerződést 
kötnek a városi buszközlekedés 
biztosítására. Az ingyenes jára-
tok évi 40 ezer euróba kerülnek, 
és a jövő év első felében való-
sulhatnak meg.

November 22. és 24. között 
27. alkalommal kerül sor Ko-
máromban a Kárpát-medencei 
magyar középiskolások számá-
ra évenként megrendezett Nagy 
Károly Matematikai Diáktalál-
kozóra. A rendezvény ötletgaz-
dája Oláh György posztumusz 
Magyar Örökség Díjjal kitün-
tetett matematikatanár, aki az 
ötágú síp szellemében szervez-
te meg az első diáktalálkozót 
1991-ben.

Matematikusok
találkozója

Február 29-én lesz a parlamenti választás:
Sikerül a demokratikus kormányváltás?

Lapunk  
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● Emléktábla avatás  
Bátorkeszin

● Feszty Árpád körképe 
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● Elindult a Baross Fórum
● Hunyadi János ösztöndíj 
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Nem feledkeznek meg az ártatlanul meggyilkoltakról

Emléktábla avatás Bátorkeszin
A bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw polgári társulás kezdeményezésére és szervezésében, 
hathatós együttműködésben a társszervezőkkel, Bátorkeszi önkormányzatával és a komá-
romi zsidó hitközséggel vasárnap emléktábla avatásra került sor a holokauszt bátorkeszi 
zsidó áldozatainak tiszteletére.
Az emléktábla az egykori zsina-
góga falán került elhelyezésre.
Bátorkeszire a 17. század vé-
gén kezdtek települni izraelita 
vallású lakosok. „Hivatalo-
san”, földesúri engedéllyel, 
1712-ben kezdődött a letele-
pedés. 1727-ben elűzték őket, 
mondván, hogy Bátorkeszi túl 
közel van a bányavidékhez.
Az elűzött zsidó családok egy 

része ekkor telepedett le Csú-
zon. Azonban az 1736. évi 
összeírás szerint már újra 6, 
1760-ban pedig 19 zsidó család 
élt Bátorkeszin.
A helyi, ortodoxiát követő hit-
község több száz éves múlt-
ra tekintett vissza. A Chevra 
Kadisa (szociális segélyegy-
let) mellett héder, talmudtóra, 
jesiva, nőegylet és 1840-től 
elemi iskola is működött a te-
lepülésen. A zsinagóga mel-
lett a hitközség bet midrassal 
és mikvével is rendelkezett. 
Anyakönyvi kerületéhez tarto-
zott a környék 18 kisebb tele-
pülése is. Az 1770-es években 
a hitközségnek már volt rabbi-
ja, Elijahu rabbi.

Az első világháború 9 hősi ha-
lottat követelt a közösségtől. A 
két világháború között itt jelent 
meg az Emek Halóchó (Emek 
Halacha) című héber nyelvű, 
Reich Izráel által szerkesztett 
folyóirat. A település határában 
Stein Manó és Félix rendelkez-
tek a legnagyobb földbérlettel. 
Az 1941-es népszámlálás sze-
rint a település 3 636 lakosából 
100 volt izraelita vallású. Az 
1944-es áprilisi összeírás sze-
rint 91 lelket számláló ortodox 
hitközség működött, amelynek 
elnöke Herczog Gyula, anya-
könyvvezető rabbija pedig 
Schattin Hermann volt. 1944 
májusában a csendőrök a helyi 
zsinagógába gyűjtötték össze 
a zsidókat, akiket először Pár-
kányba, majd onnan Lévára 
vittek. A végül Auschwitzba 
deportált zsidók közül csak ke-
vesen élték túl a megpróbálta-
tásokat.
1948 óta nincs izraelita vallású 
lakosa Bátorkeszinek. 
Bátorkeszi zsidó lakosai, fő-
ként a Fő utcán és a hozzá 
kapcsolódó utcákban laktak 
egy tömbben, de néhány csa-
lád elszórva az egész telepü-
lésen. Házaik nagyrészt már 
nem léteznek, az utolsó zsina-
gógát a második világháború 
után átépítette a falu kultúr-
házzá, majd még kétszer volt 
jelentősebb átépítés. Így végül 
zsinagóga jellegét elvesztette. 
Létezik még a zsidó temető, 
melyben 400 sírkő található, a 
régebbiek csak héber felirattal, 
a 19. század végétől német és 
magyar feliratokkal.
Az ünnepségen részt vettek 
az egykor Bátorkeszin élt zsi-
dó családok leszármazottai 
– Binetter, Dick, Schmelcz, 
Schiller és Végh családok. Az 

emléktábla avatáson részt vett, 
ünnepi beszédet és imát mon-
dott az elhunytakért Darvas 
István főrabbi Budapestről. Ün-
nepi beszédet mondott Labancz 
Roland a település polgármes-
tere, Novák Tamás a komáromi 
zsidó hitközség nevében, aki 
az utolsó komáromi rabbiról, 
dr. Waldmann Ernőről szólt, aki 
Bátorkeszi szülötte volt. Miri 
Turčan, a Dick család leszár-
mazottja, aki Izraelből érkezett 
az emléktábla avatására, szin-
tén megosztotta gondolatait, 
érzéseit a jelenlévőkkel. 
A leleplezés után (Miri Turčan, 
Gary Binetter, Labancz Roland 
és Cséplő Zoltán) a komáromi 
művészeti alapiskola tanára, 
Kulin Eduard előadásában 
John Williams zeneszáma, a 
Schindler listája című film fő-
címdala hangzott el. 
Az ünnepség után a zsidó csa-
ládok leszármazottai megláto-
gatták a temetőt. 
Az emléktábla elkészítését, a 
rendezvény megszervezését, 

valamint a zsidó temető komp-
lex rendbetételének megkez-
dését Bátorkeszi Önkormány-
zata, Gary Binetter, a Turčan 
család, Korossy család, Cséplő 
család (akik a volt zsinagóga 
épületének jelenlegi tulajdo-
nosai) támogatták anyagilag. 
A temető kitisztítását a Pro Fu-
turo Villa Kezw polgári társu-
lás tagjai végezték. 
Több mint hetven évvel ez-

előtt egy korszak lezárult Bá-
torkeszi életében. Zömmel 
kereskedőkből, értelmiségből 
álló vallási közösség az akkori 
politikának és közhangulatnak 
„köszönhetően” eltűnt a falu 
életéből. Megmaradtak a ma 
már szépkorúak emlékezet-
ében, akik továbbadják törté-
neteiket.
Emlékükből fakadjon áldás!

Bzsoch Gizella

Méltatlanul elfeledett
festőművésznőnk

Feszty Árpád és Jókai Róza leánya, Laborfalvi Róza dédunokája és Jókai Mór (nem vér 
szerinti) unokája a martosi Feszty család sarja Feszty Masa festőművész volt. A festésze-
tet szüleitől illetve az Iparművészeti Főiskolai évei alatt tanulta meg. A főiskolán Szablya-
Frischauf Ferenc tanítványa volt, majd Münchenben illetve Firenzében (1915-1920) teljese-
dett ki festői művészete.
1922-ben az Ernst Múzeumban került sor első 
festői kiállítására. 1928–31 között kollektív ki-
állításon mutatta be műveit. 1930-ban festette 
meg élete első nagyobb vallásos jellegű művét, 
a Kis Szent Teréz képét. Ennek hatalmas sikere 
közel száz oltárkép és szentkép megrendelésé-
hez vezetett templomok és kolostorok részéről.
1936-ban idős édesanyja tragikus halálos tűz-

balesete miatt össze-
omlott. Felépülése 
után teljesen az iste-
ni transzcendens felé 
fordult. Fáradhatat-
lanul ontotta műveit 
háborúval, kommu-
nista vallásüldözés-
sel dacolva, éhbérért 
vagy akár ingyen is.
Élete utolsó két és 
fél évére a Borsod 
megyei Domaházá-
ra költözött. Mindig 
élő modell után dol-

gozott, különösen a szemek ábrázolásában al-
kotott nagyot. 1979. március 1-jén az ózdi kór-
házban hunyt el. Domaházai búcsúztatása után 
a Kerepesi temetőbe, dédanyja és édesanyja 
közös sírjába temették el.
Leginkább oltárképeket, portrékat és tájké-
peket festett. Művészetére az olasz zeneiség 
hatott. Képein a rajzok ünnepélyes színvilága 
díszes hatással jelent meg. Kompozíciói ki-

egyensúlyozottak, 
tájképei barátságo-
sak voltak. Édesany-
járól és Kallós Ede 
szobrászról készített 
portréi a Magyar 
Nemzeti Galériában 
láthatóak. Oltárképei 
megtekinthetők töb-
bek között a Baross 
Gábor-telepi temp-
lomban, a budapesti 
piarista rendházban, 

Nagymagyar, Páty, Pilisszántó, Pilisszent-
iván, Rácalmás és Tököl templomaiban, a re-
metekertvárosi bazilikában, a szombathelyi 
székesegyházban, 
Albertirsán, az irsai 
evangélikus temp-
lomban láthatók. A 
gútai Nagyboldog-
asszony plébánia-
templom sekrestyé-
jében évtizedekig 
függött Szent Er-
zsébetet megörökítő 
grafikája.
Feszty Masa élet-
útjáról november 
22-én 17.30-kor az 
ógyallai Hagyományok Házában dr. Farkas 
Veronika művészettörténész tart előadást.

Martin Glváč
önként megy,
Bugárt is hívja...
Csütörtökön Martin Glváč, 
a parlament Smer-es alelnö-
ke ma a közösségi oldalán 
jelentette be távozását. A Fa-
cebook-posztjában Glváč ki-
jelentette, hogy soha nem volt 
hozzáragasztva semmilyen 
székhez, a döntését önállóan 
hozta meg, majd ezt követő-
en a Most-Híd elnökét, Bugár 
Bélát is távozásra szólította 
fel. 
– Tudomásul veszem a koa-
líciós partnerem, Bugár Béla 
állásfoglalását. Meg vagyok 
róla győződve, hogy Bugár és 
a pártja éppen olyan principális 
lesz saját magához és a többi 
politikushoz is, mint amilyen 
hozzám volt. Ezért azt várom, 
hogy ő is (vagyis Bugár – szerk. 
megj.) lemond a parlament alel-
nöki funkciójáról, hiszen éppen 
a Most-Híd elnöke volt az, aki 
a Kuciak-gyilkosság után talál-
kozott és társalgott Kočnerrel. 
Teret biztosítok neki arra, hogy 
önként távozzon, mert abban az 
esetben, ha a parlamentben meg 
fog jelenni egy javaslat a le-
váltásával kapcsolatban, akkor 
nem kizárt, hogy a Smer-SD 
támogatni fogja ezt a javaslatot 
– írta Glváč.
Várható volt, hogy előbb-utóbb 
szakadékká mélyülnek a kor-
mánypártok közötti viszályok, 
hiszen az egymás között meg-
köttetett koalíciós szerződés 
novembertől már érvénytelen. 
Bugár inkább megtűrt volt, aki 
elsősorban manipulációival és 
színészi képességével uralni 
tudta a médiát is. Kellemetlen, 
hogy elhangzott nyilatkozatai 
győzték meg az embereket és a 
kormánytagokat, hogy a hazug-
ság művészetében is irigylésre 
méltó példamutatást tanusított 
a Most-Híd elnöke. Pártjának 
viszont egyre jobban recsegnek 
a pillérei… KÖRKÉP.SK

Feszty Árpád körképe 125 éve készült el
A magyarok bejövetele, amely Közép-Európa legnagyobb körképe, számos vonatkozásában kö-
tődik régiónkhoz, hiszen az ógyallai származású művész modelljeit a család akkori birtokáról, 
Martosról és Kingyesről „szerezte” be. Igaz, először Detaille és Neuville körképe a Napóleoni 
csata nyűgözte le. Ezen felbuzdulva ő is hasonló elképzeléssel állt elő családtagjainak: a bibliai 
özönvíz történetét szerette volna vászonra vinni. Apósa, Jókai Mór, rábeszélte vejét, hogy az 
özönvíz helyett fesse meg inkább a magyarok bejövetelét.

Ethey Katz felvételein: (Fent) 
Görbe Márk művészettörté-
nész és a család képviseletében 
jelen levő Feszty Béla idézi fel 
a művészről a családi emléke-
ket. Lent Dobi Róbert, illetve 
Görbe Márk, alul a teljes kör-
kép látható.

Görbe Márk művészettörténész 
kutatási területe Feszty Árpád 
élete és művészete, A Duna 
Menti Múzeumban megtartott 
előadásában egy képzeletbeli 
utazásra invitált a Feszty-kora-
beli Budapesten. A Deák tértől 
a Bajza utcai Feszty-villa felé 
haladva először a sarkon álló 
Andrássy út 3. szám alatti bér-
ház tűnik szemünkbe. Az egy-
kori Fonciére Biztosító Társaság 
palotáját Feszty Adolf tervezte, 
Feszty Árpád építész bátyja, 
akinek nevéhez a jelenlegi Ter-
ror Háza épülete (Andrássy út 
60) és a bánhidai templom is 
kötődik. Az Opera előtt meg-
állva, megállapíthatjuk, hogy 
maga az Operaház is kincseket 
rejt, ugyanis a büféterem falkép-
sorozatát Feszty Árpád festette 
1883-1884-ben, s ez volt az a 

műve, amely először tette nevét 
széles körben ismertté. A Ma-
gyarok bejövetele című kép (ez 
végül 15x120 m-es lett) a mun-
kácsi tájat vette háttérképként. 
A sok-sok hányattatás során 
megsérült képet 1991-ben egy 
lengyel restaurátorcsoport (ők 
nyerték el a körkép helyreállítá-
sára kiírt pályázatot) megújította 
és napjainkban az Ópusztasze-
ren a Nemzeti Emlékpark fő 
attrakciója.
Maga az előadás Ethey Katz, 
Dobi Róbert és Macejko László 
kezdeményezése alapján és szer-
vezésében jött létre. Örömmel 
állapítható meg, hogy Komárom 
kulturális életének újabb gaz-
dagító csoportjával találkozhat-
tunk. Jövő év áprilisában Görbe 
Márk Jókai kevésbé ismert vo-
násairól tart majd előadást.



3

Múlt héten hétfőn délután a Tiszti Pavilon dísztermében el-
kezdődött az a fórum-sorozat, amely során az érdeklődők 
információt kaphatnak a Felvidéki Gazdaságélénkítő Prog-
ram – Baross Program következő szakaszáról. A Párbeszéd 
a Gazdaságfejlesztésért elnevezésű Baross fórumokat novem-
ber 4-e és november 22-e között Felvidék-szerte 22 helyszínen 
rendezik meg.

Elindult a Baross Fórum gazdaságépítő programja

Ezzel eljutnak az összes ma-
gyarlakta kisrégió vállal-
kozóihoz. A teltházas ren-
dezvényen Keszegh Béla, 
Komárom polgármestere a 
régió versenyképességének 
emelését szorgalmazta, hi-
szen a város és térsége az el-
múlt években megtapasztalta 

a 20 százalékos munkanél-
küliséget is. Igaz, manapság 
csupán 4 százalék körül van 
ugyanez a mutató, de ez a kül-
földi beruházásoknak köszön-
hető, amelyek (mint a Nokia a 
múltban) bármikor továbbáll-
hatnak. Kiemelte, hogy a Ba-
ross Programban benne van 
egy helyi vállalkozói hálózat 
kialakulásának lehetősége is. 
Az érdeklődők információt 
kaphatnak a Felvidéki Gazda-
ságélénkítő Program – Baross 
Program következő felhívá-

sáról. Becse Norbert, a járási 
MKP elnöke örömét fejezte 
ki, hogy a két évvel ezelőtti 
első Baross Fórumhoz ké-
pest most háromszor annyi 
résztvevő látogatott el a ren-
dezvényre. Azaz remélhetően 
valamit jól csinálunk, amivel 
sikerül majd megtartani és 
erősíteni a felvidéki magyar-
ságot – mondta. Farkas Iván, 
az MKP gazdasági alelnöke 
felszólalásában elmondta, 
hogy a számok mögött ren-
geteg szervezet, rengeteg 
szakember munkája húzódik. 
Kezdve a Baross terv kidol-
gozásától annak gyakorlati 
alkalmazásáig. Számszakilag 
kellett bizonyítani azt a tényt, 
hogy bár igaz az, hogy Szlo-
vákia gazdaságilag erőtelje-
sebb, mint Magyarország, de 
a magyarlakta vidékek gaz-
dasági árnyékzónának minő-
síthetőek, és sok olyan vállal-
kozó dolgozik itt, akik eddig 
semmilyen támogatáshoz nem 
jutottak. Az MKP alelnöke az 
első „kis léptékű” kiírást si-
kersztorinak minősítette, és a 
másodikat is sikeresnek érté-
kelte, melyen negyven nyer-
test hirdettek. Remélhetőleg 
a harmadik kiírás is sikeres 
lesz, hiszen az első kör után a 
vállalkozók elhitték, hogy ők 
is lehetnek nyertesek egy pá-

lyázati kiírásban. A harmadik 
körben szeretnének méltányos-
nak lenni az először pályázók-
kal szemben, de ez nem jelenti 
azt, hogy akik másodszor pá-
lyáznak a Baross Programban, 
azoknak ne lenne esélyük. Iván 
Tamás, a Baross Alapítvány 
elnöke előadása első rész-
ében Dél-Szlovákia gazdasági 
helyzetét mutatta be. Azokról 
az egyenlőtlenségekről be-
szélt, amelyeket az a szlovák 
gazdaságpolitika okozott, ami 
az északi járásokat kiemelten 
támogatta. A durván 15 ezer 
eurós GDP/főre számított or-
szágos átlag mögött messze 
elmarad a 16 magyarlakta járás 
9 ezer eurós GDP/fő teljesít-
ménye. Iván Tamás a feladatok 
között kiemelte a szakmai fej-
lődés elősegítését, a vállalko-
zások anyagi segítségét, illetve 
a vállalkozók jogi környezeté-
nek enyhítését. Ezután röviden 
bemutatta az eddig kiírt két 
pályázati kört, amelyek során 
az első körben több mint 1500 
nyertes kapott kisebb támoga-
tást eszközbeszerzésre. A má-
sodik körben pedig már 40 vál-
lalat vár a szerződés aláírására, 
a nagy léptékű mezőgazdasági 
és élelmiszeripari beruházásaik 
támogatására. A Baross Prog-

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemmel közösen 
pályázatot hirdet Hunyadi Já-
nos ösztöndíjas teljes szemeszte-
res részképzésre vagy részképzős 

tanulmányútra a magyarországi 
felsőoktatási intézmények nappali 
munkarendű képzésén a 2019/2020-
as tanév tavaszi szemeszterében. Az 
ösztöndíj havi összege nyolcvan-
ezer forint, melyet a fogadó felső-

oktatási intézmény folyósít az ösz-
töndíjas részére. A pályázatot két 
kategóriában hirdették meg: teljes 
szemeszteres részképzés (5 hónap) 
és részképzős tanulmányút (0,5 hó-
naptól 3 hónapig).

A teljes szemeszteres kategó-
ria esetében azon személyek 
pályázhatnak, akik szlovákiai 
vagy csehországi felsőoktatási 
intézmény alap- vagy mester-
képzésén, nappali munkaren-
dű aktív hallgatói jogviszony-
nyal, és legalább két lezárt 
szemeszterrel rendelkeznek 
a részképzés megkezdésének 
időpontjában – e kitétel nem 
vonatkozik a mesterképzési 
ciklusban résztvevőkre. A sú-
lyozott tanulmányi átlag tekin-
tetében a mesterképzési cik-
lusban résztvevők esetében az 
alapképzésük utolsó két lezárt 
félévét kell figyelembe venni. 
Ebben a kategóriában mini-
mum átlagot (súlyozott átlag) 
is meghatároztak, melynek ér-
téke 2,5. Ennek elérése nélkül 
az ösztöndíj nem nyerhető el.
Az ösztöndíj tartama a teljes 
tavaszi szemeszter, tehát öt 
hónap. Az ösztöndíjat elnyert 
pályázó a 2019/2020-as tan-

év teljes tavaszi szemeszteré-
nek a fogadó magyarországi 
felsőoktatási intézmény által 
meghatározott tanévbeosztás 
szerinti kezdőnapján köteles 
megkezdeni a részképzését.
A pályázónak a részképzése 
megkezdésének és befejezésé-
nek – az adott magyarországi 
felsőoktatási intézmény által 
meghatározott tanévbeosz-
tásnak megfelelő – pontos 
időpontját meg kell adnia a 
pályázati adatlapon. A választ-
ható befogadó intézmények 
felsorolása a pályázat 1. szá-
mú mellékletében található.
A részképzős tanulmányút 
kategóriában azon személyek 
pályázhatnak, akik szlováki-
ai vagy csehországi felsőok-
tatási intézmény alap- vagy 
mesterképzésén, nappali mun-
karendű aktív hallgatói jogvi-
szonnyal, és legalább 2 lezárt 
szemeszterrel rendelkeznek 
a részképzés megkezdésének 

időpontjában. E kitétel nem 
vonatkozik a mesterképzé-
si ciklusban résztvevőkre. A 
súlyozott tanulmányi átlag 
tekintetében a mesterképzési 
ciklusban résztvevők eseté-
ben az alapképzésük utolsó 
két lezárt félévét kell figye-
lembe venni. Az elbírálásnál 
előnyben részesülnek azok a 
pályázók, akik még nem vet-
tek részt részképzésen, illet-
ve szakdolgozatukat magyar 
nyelv és irodalomból vagy 
magyarországi vonatkozású 
témakörben írják. Ebben a ka-
tegóriában is a választható be-
fogadó intézmények névsorát 
a pályázat 1. számú melléklete 
tartalmazza. Az ösztöndíj idő-
tartama: 0,5 – 3 hónap. Az el-
nyert ösztöndíj 2020. február 
10. és június 30. között hasz-
nálható fel.
Mindkét pályázati kategóriára 
vonatkozó feltétel, hogy köte-
lezően csatolni kell a befoga-

dó nyilatkozatot, mely csak 
akkor tekinthető érvényesnek, 
ha a fogadó tanár aláírása 
mellett azt a fogadó felsőok-
tatási intézmény tanulmányi 
osztálya vagy rektori/dékáni 
hivatala aláírással és pecséttel 
hitelesítette.
Pályázni kizárólag elektroni-
kus úton lehet a pályázatnak 
és a kategóriának megfelelő 
pályázati adatlapon. Ameny-
nyiben valamely pályázó két 
pályázati kategóriában is be-
nyújt pályázatot, ez esetben 
a pályázónak mindkét – az 
egyes pályázati kategóriákra 
vonatkozó – adatlapot be kell 
nyújtania!
A pályázati adatlap és a szük-
séges mellékletek elektroni-
kus úton való beadásának ha-
tárideje: 2019. november 28., 
23.59 óra.
További információ az .elte.
hu weboldalon.

Felvidék.ma/Szalai Erika

ram új kiírásában a közvetlen 
cél, hogy a térségben élő vállal-
kozók fejlődni, erősödni tudja-
nak. A támogatás maximális 
összege marad 15 ezer eurós 
szinten, amihez 30 százalék-
nyi önrészt kell biztosítani. A 
pályázónak az adott területen 
kell rendelkeznie székhellyel, 
vagy ott kell végeznie a tevé-
kenységét. 
 – A pályázónak a 2018-as évre 
fel kell tudni mutatnia forgal-
mat, amelynek meg kell halad-
nia a pályázott összeget. Ezzel 
próbálják kivédeni azt, hogy 
alvó cégek induljanak a támo-
gatásért. 
– A pályázatok során már lehet 
pályázni méhek és tenyész-
állatok vásárlására, illetve a 
borászok és méhészek a teljes 
összegre pályázhatnak. 
– A KKV kategóriában a krea-
tív iparral foglalkozók is pá-
lyázhatnak, igaz csak 5 ezer 
euró támogatásért. Könnyebb 
lesz a vendéglátóipari, szóra-
koztatással, kiskereskedelem-
mel foglalkozó vállalkozók 
számára az eszközbeszerzés. 
– További segítség a vállalko-
zóknak, hogy a projekt fenn-
tartási időszaka öt évről há-
romra csökken. 

 A Ma7 alapján

Több a méhkas,
de kevesebb a méz!
Szlovákiában jelenleg az utóbbi húsz évhez viszonyítva a leg-
magasabb a méhészek száma. Tíz évvel ezelőtt számuk 5 000 
volt 100 000 méhcsaláddal, míg napjainkban hivatalosan 19 
150 méhészt tartanak nyilván az országban, akik összesen 
305 000 méhcsaláddal rendelkeznek.
Szlovákia az állami támo-
gatásoknak köszönhetően 
az Európai Unió azon ke-
vés államainak egyike, ahol 
a méhészettel foglalkozók 
száma növekszik. Azonban a 
pozitív eredmények ellenére 
sem érünk el átütő sikert, az 
ország több mézet és méhter-
mékeket (propolisz, méhpem-
pő) kíván.
A Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium új 
intézkedéseket veze-
tett be a méhészetek 
segítésére, hathatós 
programot dolgoztak 
ki ennek az ágazat-
nak a további fej-
lesztésére. Még júni-
usban fogadták el az 
Európai Bizottság új 
nemzeti programját 
a szlovákiai méhé-
szet stabilizációjára 
és korszerűsítésére. A tárca 
szerint így a méhészek új, 
hatékonyabb és modernebb 
intézkedéseknek örülhetnek.
Ezek az intézkedések számos 
újdonsággal is szolgálnak. 
Hathatósabb védekezési mó-
dokat ígérnek a méheket sújtó 
kártevők és betegségek ellen. 
Segítik a méhészetek felújítá-
sát, korszerűsítését és a tárca 
hozzájárul a méhészetekkel 
kapcsolatos kísérletekhez is. 
Hangsúlyozzák, hogy nagyon 
fontos az együttműködés az 
ágazattal foglalkozó tudomá-

nyos munkát végző intézmé-
nyekkel, amelyek intenzíven 
figyelik a méhek egészségi 
állapotát, mert azokat az utób-
bi időben különféle paraziták, 
ázsiai méhatkák támadták meg 
és számos betegség sújtotta, 
mint például a nyúlós költés-
rothadás. Ezeket sok esetben 
külföldről hurcolták be. Ko-
moly intézkedés, hogy jobban 
odafigyelnek a növényvédő 
szerek alkalmazására. 

Az eddiginél sokrétűbb mű-
szaki segítségnyújtásra is tö-
rekszenek, korszerűsítik a la-
boratóriumok felszereltségét, 
ahol az egyes térségekből szár-
mazó méz és egyéb méhészeti 
termékek minőségét, eredetét 
vizsgálják, így könnyebben 
megállapítható lesz, melyik 
a valódi és melyik a hamisí-
tott méz, ugyanis éppen ez árt 
leginkább a tisztességes méhé-
szeknek, illetve termékeiknek.
A méhészeket segítő nemzeti 
programot a szakemberek kü-
lönféle intézményekkel együtt-
működve dolgozták ki. A prog-
ramot a Szlovák Köztársaság 
részére az Európai Bizottság 
június 11-én hagyta jóvá, majd 
Szlovákiában ez év októberétől 
lépett érvénybe.
A dokumentum alapján 2019-
től 2022-ig a 2019/2020-as, 
2020/2021-es, 2021/2022-es 
években, három éven keresztül 
a méhészek az európai uniós 
alapokból pénzügyi támoga-
tásban részesülnek, valamint az 
állami költségvetésből ugyan-
csak jogosultak mindazokra az 
intézkedésekre és költségekre, 
amelyeket maguk a méhészek 
igényeltek képviselőik közve-
títésével.

Pálfi István-díjat kapott 
Holop Szilveszter

A tragikusan fiatalon elhunyt magyar európai parlamenti 
képviselőről, Pálfi Istvánról elnevezett kitüntetést vehette át 
október 28-án a naszvadi származású Holop Szilveszter, az 
Intereg VG program Szlovákia-Magyarország Együttmű-
ködési Program titkárságának vezető helyettese. Ezzel a ki-
tüntetéssel a díjazottnak a magyar-szlovák határtérségben 
végzett kiemelkedő munkáját ismerték el.
A díjat 2010-ben a magyar 
kormány alapította, amelyet 
minden évben olyan szak-
embereknek adnak át, akik 
kiemelkedően sokat tettek a 
határon átnyúló együttmű-

ködések érdekében. Holop 
Szilveszter az európai terüle-
ti társulásokról (EGTC) szó-
ló uniós rendelet előkészítő 
bizottságában is aktívan 
részt vett.

Hármas karambol
A hirtelen beköszöntött őszi eső alaposan próbára tette még 
a legmegfontoltabb és legtapasztaltabb sofőröket is. Persze, 
mindig akad valaki, aki akkor is bátor, ha nem éppen ta-
pasztalt...
Miközben múlt héten hét-
főn csendesen és meggon-
doltan araszoltak a kocsik a 
Komárom–Ógyalla közötti 
útszakaszon, egy Jaguár tí-
pusú autó 24 éves vezetője 
megunta a lassúságot, s meg 
szerette volna előzni a ko-
csisort. A történtek alapján 

a vizes úttesttel nem lehe-
tett nagy tapasztalata, mert 
előzés közben megcsúszott, 
többször megpördült, és vé-
gül a szembejövő autóknak 
ütközött. A pórul járt autós 

elmondása szerint, azért sze-
retett volna előzni, mert az 
előtte haladó autó csak 60 
kilométeres óránkénti sebes-
séggel ment, ő pedig 80-nal. 
A vele szemben szabályo-
san haladó Fordban és Peu-
geotban autózó hölgyek 
az ütközés következtében 

szerencsére csak könnyebb 
sérüléseket szenvedtek, a 
helyszínre érkező mentők 
azonban megfigyelésre a ko-
máromi kórházba szállítot-
ták őket.

A szórvány a nemzet határa
Szeptember 19-én, 18 órától a gútai városi művelő-
dési otthon körtermében Duray Miklós, a Szövetség 
a Közös Célokért elnöke és Bodó Barna, a Sapientia 
EMTE docense tárja az érdeklődők elé gondolatait a 
magyar kisebbség létjogosultságára és megtartásának 
fontosságára. Felvidéki egyetemisták is részesülhetnek

a Hunyadi János Ösztöndíjban
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MŰSORA JÁNLAT
November 16-tól  22-ig

SZOMBAT
M1
5. 55  M a g y a r  g a z d a , 
9.15  H í r v i l á g ,  12 . 45  M a 
d é l u t á n ,  18 .0 0  H í r a d ó , 
18 . 3 0  M a  e s t e ,  19. 3 0 
H í r a d ó ,  2 0 . 2 5  S p o r t -
h í r e k ,  2 0 . 35  M a  e s t e , 
2 2 .0 0  M a  é j j e l ,  0 .0 3  É j -
s z a k a i  p r o g r a m

TV2
7.05 TV-2 animáció, 12.05 
Poggyász, 13.40 Idét-
len időkig (amer.), 15.50 
Columbo: Fekete etűd 
(amer.), 18.00 Tények, 
18.55 Tények plusz , 19.55 
Taxi 3. (amer.), 21.50 Ha-
lálos i ramban: Tokiói haj-
sza (amer.), 0.00 Fogság-
ban (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 13.50 
XXI. század, 14.30 Ke-
vin, a minden6ó (amer.), 
15.40 Non-stop (amer.), 
18.00 Híradó, 19.00 Fó-
kusz plusz , 20.00 X-Fak-
tor, 0.00 A mellőzés meg-
lepő ereje (amer.) 

RTL II
11. 30  H a z u g  c s a jok  t á r-
s a s á g a  (a m e r.) ,  12 . 30 
É n é s  a  h e r c ege m 4 . 
(a m e r.) ,  14 . 30  A  g y a -
nú  á r nyé k á b a n ,  17. 30 
É j j e l - n a p p a l  B u d a p e s t , 
21.0 0  Sh owd e r  K lu b  b e -
mu t a t j a ,  23.0 0  D u m a -
p á r b a j  (m a g y a r)

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), 0.55 Kikötői h í rek 
(amer.)

Duna tv
10.25 Család-barát , 12.55 
Jó ebédhez szól a nóta , 
13.30 Par t itú ra , 14.35 
Doc Mar t in (angol), 15.30 
Szaff i (magyar), 17.00 
Gaszt  ro an gyal, 18.00 
Híradó, 18.40 Szerencse-
szombat, 19.40 Made in 
Hungar ia (magyar), 21.40 
Tükröm, tük röm (amer.), 
23.50 Fábry

Duna World
11.25 Sok hűhó semmiér t 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Klasszikusok dél-
időben, 14.25 Család-ba-
rát , 15.50 Hagyaték, 16.30 
Színe-java, 17.25 Most 
a Buday!, 17.55 Családi 
kör, 18.50 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzóna, 
21.35 Fábry, 22.55 Legen-
daválogatás

Pozsony 1
11.55 A t e s t  t i t ka i ,  13.0 0 
Sz lová k ia ,  sze re t lek!, 
14.30 G ra nd Hotel  (spa -
nyol) ,  15.55 Poi rot  (a n -
gol) ,  16.45  A szocia l i z -
mus bája i ,  17.55 Út t a la n 
u t a kon ,  18.30 Épí t s  há-
za t ,  ü l t e ss  fá t! ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.20 Labd a r ú-
gás ,  23.20 A szocia l i z -
mus bája i ,  23.50 G ra nd 
hotel  (spa nyol) ,  1.10 Poi -
ro t  (a ngol)
Pozsony 2
10.00 Tudományos ma-
gazin, 10.35 Generáci-
ók, 11.30 Műkorcsolya, 
14.10 Farmereknek, 14.40 
Horgászoknak, 15.05 
Tesz tmagazin, 15.30 Mű-
korcsolya, 17.55 Euró-
pa képekben, 18.20 Est i 
mese, 19.50 Híradó, 21.30 
Őrangyalok, 22.00 Vihar-
ban (dán), 23.00 Tizen-
egyen voltunk

Markíza tv 
8.50 Denis, a komisz 
(amer.), 10.40 Rivaldafény-
ben (amer.),16.10 Ízlések 
és pofonok (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Kavarás (amer.), 
23.05 Elég volt! (amer.)

JOJ TV
8 . 5 0  S z ü n i d ő  (s z l o -
v á k ) ,  10 .10  N á l u n k , 
11. 2 0  K e d v e n c e k , 
1 2 .10  C s i l l a g  s z ü l e -
t i k ,  13 . 4 5  N a p s z á l l -
t a  (a m e r .) ,  16 . 3 0  N e -
v e l e t l e n  h e r c e g n ő  2 . 
(a m e r .) ,  19. 0 0  K r i m i , 
19. 3 0  H í r a d ó ,  2 0 . 35 
B r i d g e t  J o n e s  (a m e r .) , 
2 3 . 2 0  A p á c á k  (a m e r .) , 
1. 2 5  D o r i a n  G r a y 
(a m e r .)

VASÁRNAP
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőt t , 
10.35 Summa, 12.45 Ma 
délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor thí rek, 
20.30 Ma este, 22.35 Ma 
éj jel , 0.02 Éjszakai prog-
ram

TV2
7.05 T V2-a n i máció, 
10.45 Több,  m i nt  t e s t-
őr,  12 .15 Épí t kezők , 
13.20 Á lom Af r i ká ról 
(a mer.) ,  15.05 Édes a 
bossz ú (a mer.) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.50 Sz t á rba n 
sz t á r  le szek!,  21.50 Ted 
2 .  (a mer.) ,  0.20 Made i n 
Hu nga r ia  (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.35 
High Life, 11.40 Kalando-
zó, 13.30 Lila füge, 15.00 
Házon k ívül, 15.35 Szu-
perhekusok (olasz), 18.00 
Híradó, 18.55 Jóf iúk, 
20.00 újra ot thon (amer.), 
22.05 Csajok hábor úja 
(amer.)

RTL II
9.25 A farm, ahol élünk 
(amer.), 11.25 Örök ka-
land (amer.), 13.15 Segít-
ség, bajban vagyok!, 18.15 
Dumapárbaj (magyar), 
20.00 A Showder Klub 
bemutat ja , 22.00 Showder 
Klub, 23.00 Rossz k isf iú 
(amer.), 1.00 For ródrót 
(amer.)

M2
12.50 Kemy, a felfedező, 
13.40 Nicky, Ricky és 
Dicky, 14.10 Póló, 15.50 
Mickey, 16.40 Lilo és 
St itch, 17.50 Vampr ina, 
18.15 Hanni és Nanni (né -
met), 20.15 Violet ta (ar-
gent in), 21.10 Amer ikai 
pasz torál (amer.), 23.45 
Édes anyanyelvünk, 23.50 
Europa in Concer t

Duna tv
10.10 Val lá s i  műsorok , 
12 .55 Jó ebéd hez szól  a 
nót a ,  13.30 Vad v idékek , 
14.30 A G r i f f ,  a  Dá m-
vad és  a  Va r jú (mag ya r) , 
15.05 Édes a  bossz ú (ma -
g ya r) ,  16.30 Hog y vol t?, 
17.30 Borbás Ma rcsi  sza-
kácsköny ve ,  18.45 Csa-
lád i  kör,  19.45 Mag ya r-
or szág ,  sze re t lek!,  21.25 
Szoba k i lá t á ssa l  (a ngol)

Duna World
8.25 Ö nök ké r t ék ,  10.35 
Fölszá l lo t t  a  páva ,  13.20 
Hor vát h Pé te r  fo tómű -
vész ,  14.50 Zr í ny i  é s  a 
vad ka n ,  15.50 Hag yaték , 
16.20 Sz í ne -java ,  17.20 
Most  a  Bud ay!,  17.55 Di-
vat  é s  d i zájn ,  18.55 Ö t 
kont i nens ,  19.25 Ha zajá -
ró,  20.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
21.35 Feke te  sz ivá r vá ny, 
22 .35 Hog y vol t?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.25 Poi rot  (a ngol) , 
15.10 A ra ny idők ,  16.40 
Ta nya a z e rdő mel le t t , 
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 Gá-
l ae s t ,  21.50 A t a n í tőnő 
(sz lová k),  23.30 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
9.15 Fa r merek nek ,  13.25 
A feke tebá rá ny (sz lo -
vá k),  15.45 Jég korong, 
18.45 Es t i  mese ,  19.50 
Hí rek ,  20.10 Dok u men-
t u m f i l m ,  22 .40 Díjá t-
ad ás

Markíza tv
8.20 Ízlések és pofonok 
(amer.), 10.40 Lara Croft – 
Tomb Rider (amer.), 13.00 
Testreszabott kérdések, 
13.45 Kavarás (amer.), 
16.00 Felvég, alvég, 17.20 
Szomszédok, 19.00 Híradó, 
20.30 Kuckók (cseh), 23.05 
Tankhadosztály (cseh)

,JOJ TV
10.0 0 K n ig ht  R ide r 
(a mer.) ,  10.55 Nevele t-
len he rceg nő 2 .  (a mer.) , 
13.15 A vad ász (a mer.) , 
15.50 Új  ke r t ek ,  16.50 A 
nya ra ló,  17.50 Új  la ká-
sok ,  19.0 0 K r i m i ,  19.30 
Hí r adó,  20.35 A he ted i k 
men nyor szág (a mer.) , 
22 .40 A főnök (a mer.)

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

TV2
6.15 Mokka, 13.15 Kór-
házi tör ténetek (spanyol), 
13.55 Kórházi tör ténetek 
(spanyol), 14.35 Min-
taapák, 15.45 Victor ia 
(mexikói), 16.50 Anya 
(török), 18.00 Tények, 
19.20 Mintaapák, 20.25 
Nyomd a gombot, tesó!, 
21.45 Újratervezés, 22.40 
Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó -
kusz, 13.30 Konyhafőnök 
VIP, 14.20 Nyerő páros, 
16.00 Az én kis családom 
(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
11.45 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 va-
gyok!, 19.00 Éjjel-nappal 
Budapest, 20.15 Showder 
Klub, 23.30 Éjjel-nap-
pal Budapest, 0.45 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12 .0 0 A Mézga csa lád 
ka la ndja i ,  12 .50 Kelj 
fel ,  Ma rc i! ,  14.0 0 Un i-
zoom i csapat ,  17.25 D r. 
Plü ss i ,  18 .10 Kut yapaj-
t i k ,  19.15 Dóze rék ,  20.15 
Dok i k (a mer.) ,  21.05 Én 
vag yok i t t ,  22 .15 A k usz-
t i k ,  23.25 A z A 38 Hajó 
sz í npad a ,  0.20 Viole t t a 
(a rgent i n)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 A világ egy te-
rített asztal, 13.55 Magyar-
ország f inom, 14.20 Jamie 
lefőzi Olaszországot, 15.15 
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 Kékfény, 21.30 
Elveszettek (angol), 22.35 
Rejtélyek asszonya (amer.) 

Duna World
11.10 Egy erkölcsös éjsza-
ka (magyar), 14.20 Család-
barát, 15.50 Életkor, 16.15 
Magyar krónika, 16.45 Öt 
kontines 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Ízőrzők, 18.30 Itthon vagy!, 
20.00 Hogy volt?, 21.35 Tóth 
János (magyar), 22.40 Ridi-
kül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Váro -
sok, 16.50 Kleist doktor 
családja (német), 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Gril lezés, 22.05 Ripor te -
rek, 22.40 Rédl (cseh)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 13.55 
Generációk, 15.25 Nem-
zet iségi magazin, 15.50 
A világ ci rkuszai, 16.20 
Regina, 17.25 A rendelő, 
18.30 Est i mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A diagnózis, 
21.25 Dokumentumf ilm, 
22.25 Mások élete

Markíza tv
10.35 Családi tör ténetek, 
11.30 Cobra 11 (német), 
13.30 A farm, 16.00 Csa-
ládi tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.50 Pénzvadászat , 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.25 A farm, 
22.40 Családi tör ténetek, 
0.40 Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 12.50 Dokik 
(amer.), 14.45 Tárgyalóte-
rem, 15.50 Rendőrök akci-
óban, 16.50 Nálunk, 17.30 
Hírek, 18.00 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Inkognitó, 
23.00 Gyilkos gondolatok 
(amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 13.15 Kórházi 
tör ténetek (spanyol), 13.55 
Kórházi történetek (spa-
nyol), 14.35 Mintaapák, 
15.45 Victoria (mexikói), 
16.50 Anya (török), 18.00 
Tények, 19.20 Mintaapák, 
20.25 Nyomd a gombot, 
tesó!, 21.45 Újratervezés, 
22.40 Magánnyomozók

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, 23.20 Házon kívül

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
12.45 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú ár-
nyékában, 14.45 Showder 
Klub, 15.50 Éj jel-nappal 
Budapest , 18.00 A gyanú 
árnyékában, 19.00 Éj jel-
nappal Budapest , 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éj-
jel-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 vagyok it t, 22.30 Szel-
lemekkel suttogó (amer.), 
23.25 Kulisszák mögött, 
0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 A világ egy 
terített asztal, 14.25 A he-
gyi doktor (német), 15.20 
Végtelen szerelem (török), 
16.10 Rex felügyelő (né-
met), 18.00 Híradó, 18.45 
Sorsok útvesztője (török), 
19.40 A hegyi doktor (né-
met), 20.30 Önök kérték, 
21.30 Vidám vidék (angol), 
22.30 Velvet Divatház (spa-
nyol), 23.25 Magyarország, 
szeretlek!

Duna World
11.10 A csikós (magyar), 
13.20 Nemzetiségi magazi-
nok, 14.20 Család-barát, 15.55 
Család, 16.20 Hazajáró, 16.50 
Térkép, 17.20 Útravaló, 17.35 
Ízőrzők, 18.10 Ízőrzők, 18.55 
Nótacsokor, 19.35 Nótacsokor, 
20.00 Üdítő, 21.00 Híradó, 
21.35 Tóth János (magyar), 
22.40 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 14.00 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Váro -
sok, 16.50 Kleist doktor 
családja (német), 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.25 
Labdar úgás, 23.20 Azo-
nos ég alat t (német), 0.55 
Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2
11.50 Tör pék, 12.20 Ke-
rékpár túrák, 14.20 Tudo-
mányos magazin, 15.25 
Ruszin magazin, 16.20 
Regina, 17.25 A rendelő, 
18.30 Est i mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 Dokumentum-
f i lm, 21.00 Szerelmes tör-
ténetek, 22.25 Talkshow

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 13.40 
A farm, 15.00 Rendőrségi ese-
tek, 15.55 Családi történetek, 
17.25 Reflex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Főnök inkog-
nitóban, 21.45 A farm, 23.00 
Felvég, alvég (szlovák), 0.15 
Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 
12.30 Topsz tár, 14.45 Tár-
gyalóterem, 15.50 Rend-
őrök akcióban, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Kr imi, 
19.30 Hírek, 20.35 A vi-
lág összes pénze (amer.), 
23.40 Gyilkos gondolatok 
(amer.) 

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

TV2
6.20 Mokka, 13.15 Kórházi 
történetek (spanyol), 13.55 
Kórházi történetek (spanyol), 
14.35 Mintaapák, 15.45 Vic-
toria (mexikói), 16.50 Anya 
(török), 18.00 Tények, 19.20 
Mintaapák, 20.25 Nyomd a 
gombot, tesó!, 21.45 Újrater-
vezés, 22.40 Magánnyomo-
zók, 2.25 Sherlock és Watson 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó-
kusz, 13.30 Konyhafő-
nök VIP, 16.00 Az én kis 
családom (török), 17.10 
Barátok közt, 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz, 20.05 
Konyhafőnök VIP, 22.30 
Barátok közt, 23.55 
Csúcsformában (amer.), 
2.35 Rejtjelek (amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
13.45 A gyanú árnyéká-
ban, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Éj jel-nappal Buda-
pest , 17.00 Segítség, baj-
ban vagyok!, 19.00 Éj jel-
nappal Budapest , 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éj-
jel-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 hercegnő, 
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Ku-
tyapajtik, 18.50 Alvin és a 
mókusok, 19.15 Dózerkék, 
20.15 Dokik (amer.), 21.05 
Én vagyok it t, 22.30 Szel-
lemekkel suttogó (amer.), 
23.20 Az A38 Hajó színpa-
da, 0.15 Violetta (argentin), 
2.20 Egyszer volt, hol nem 
volt (amer.)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 A világ egy 
terített asztal, 14.25 A he-
gyi doktor (német), 15.15 
Végtelen szerelem (török), 
16.05 Rex felügyelő (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.40 A 
hegyi doktor (német), 20.45 
Csendes Don (orosz), 21.40 
A bűn művészete (francia), 
22.40 A rajzoló szerződése 
(angol) 

Duna World
11.45 Az asszony beleszól 
(magyar), 13.20 Horvát kró-
nika, 13.50 Román krónika, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Magyar gazda, 16.30 Noé 
barátai, 17.00 Novum, 17.35 
Ízőrzők, 18.10 Ízőrzők, 18.45 
Itthon vagy!, 19.10 Nótacso-
kor, 19.30 Magyarország, 
szeretlek!, 21.35 Tóth János 
(magyar), 22.40 Ridikül, 0.00 
Rejtélyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Városok, 
16.50 Kleist doktor csa-
ládja (német), 17.45 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 
Túlélni (amer.), 22.35 12 
év rabszolgaság (amer.), 
0.45 Don Mat teo (olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 14.30 A diag-
nózis, 15.25 Magyar magazin, 
15.50 A világ cirkuszai, 17.25 
A rendelő, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 22.50 Mozi

Markíza tv
11.45 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi t itkok, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat , 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Ext rém átváltozá-
sok, 22.20 A farm, 23.20 
Szomszédok (szlovák)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 14.45 A tár-
gyalóterem, 15.50 Rendőrök 
akcióban, 17.30 Híradó, 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Delukse 
(szlovák), 21.35 Lánglo -
vagok (amer.), 0.40 Gyil-
kos gondolatok (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 
9.15 Ma délelőtt, 10.35 Sum-
ma, 12.45 Ma délután, 18.00 
Híradó, 18.30 Ma este, 19.30 
Híradó, 20.25 Sporthírek, 
20.30 Ma este, 22.35 Ma éj-
jel

TV2
6.20 Mokka, 13.15 Kórházi 
történetek (spanyol), 13.55 
Kórházi történetek (spa-
nyol), 14.35 Mintaapák, 
15.45 Victoria (mexikói), 
16.50 Anya (török), 18.00 
Tények, 19.20 Mintaapák, 
20.25 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 Fókusz, 
20.05 Konyhafőnök VIP, 
22.30 Barátok közt, 1.25 
Édes otthon, 2.15 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 suttogó 
(angol), 23.20 Kulisszák mö-
gött, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 A világ egy 
ter ítet t asz tal , 14.20 A he-
gyi doktor (német), 15.10 
Végtelen szerelem (török), 
16.00 Don Mat teo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sor-
sok útvesz tője (török), 
19.35 A hegyi doktor (né -
met), 20.30 Bagi-Nacsa 
Orfeuma, 21.30 Café So -
ciety (amer.), 23.05 Ítélet 
(magyar), 1.50 Rúzs és 
selyem

Duna World
11.30 7 kérdés a szerelem-
ről (magyar), 13.20 Nem-
zet iségi magazin, 14.15 
Család-barát , 15.50 Kék 
bolygó, 17.15 Ízőrzők, 
18.30 It thon vagy!, 19.00 
Nótacsokor, 20.00 Sze-
nes Iván í r ta , 21.35 Tóth 
János (magyar), 22.40 Ri-
dikül, 0.05 Rejtélyes XX. 
század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Városok, 
16.50 Kleist doktor csa-
ládja (német), 17.50 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.30 Apropó, 
szerencse (német), 23.05 
Don Mat teo (olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.35 
Művészetek, 15.25 Roma 
magazin, 15.50 A világ cir-
kuszai, 16.20 Regina, 17.50 
Őrangyalok, 21.20 Történel-
mi panoráma, 22.00 Hírek, 
23.15 Rendőrség

Markíza tv
10.50 Családi történetek, 
11.45 Cobra 11 (német), 
13.45 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, 
22.50 Főnök inkognitóban, 
0.10 Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 12.50 Dokik, 14.45 
Tárgyalóterem, 15.50 Rend-
őrségi esetek, 16.50 Nálunk, 
otthon, 17.30 Hírek, 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
Inkognitó, 21.50 Borotvaé-
len (amer.), 22.20 Heti hetes, 
23.20 Gyilkos gondolatok 
(amer.)

PÉNTEK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőt t , 
10.35 Summa, 12.45 Ma 
délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor thí rek, 
20.30 Ma este, 22.35 Ma 
éj jel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Tények 
plusz , 13.15 Kórházi tör-
ténetek (spanyol), 13.55 
Kórházi tör ténetek (spa-
nyol), 14.35 Mintaapák, 
15.45 Victor ia (mexikói), 
16.50 Anya (török), 18.00 
Tények, 19.20 Mintaapák, 
20.25 Nyomd a gombot, 
tesó!, 21.45 Újratervezés, 
22.40 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli , 12.30 Fó -
kusz, 13.15 Kórházi tör-
ténetek, 16.00 Az én k is 
családom (török), 17.10 
Barátok köz t , 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz, 20.05 
Konyhafőnök VIP, 22.30 
Barátok köz t , 23.55 Jóf i-
úk (magyar)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
12.45 Segítség, bajban 
vagyok!, 14.45 Showder 
Klub, 15.50 Éj jel-nap-
pal Budapest , 17.00 Se-
gítség, bajban vagyok!, 
19.00 Éj jel-nappal Buda-
pest , 20.15 Showder Klub, 
23.30 Éj jel-nappal Buda-
pest , 0.45 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.00 A Mézga család, 
12.50 kelj fel , Marci!, 
14.00 Unizoomi csapat , 
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 
Kutyapajt ik , 20.15 Dokik 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.30 Szellemekkel 
sut togó (amer.), 23.20 Ak-
vár ium, 0.20 Violet ta (ar-
gent in)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 Ízőrzők, 13.50 
Velence magyar emlé-
kei, 14.20 A hegyi doktor 
(német), 15.10 Végtelen 
szerelem (török), 16.00 
Don Mat teo (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.45 Sorsok út-
vesz tője (török), 19.30 
Fölszállot t a páva, 21.45 
Róma ege alat t (olasz), 
23.40 Velence magyar 
emlékei

Duna World
11.40 Kéz kezet mos (ma-
gyar), 13.50 Öt kont inens, 
14.20 Család-barát , 15.55 
Kár pát expressz , 17.25 
Gasz t roangyal, 18.25 
Nyolcvan a százból, 20.00 
Önök kér ték, 21.35 Csán-
gók költője, 22.40 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Városok, 
16.50 Kleist doktor csa-
ládja (német), 17.50 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 
Szlovákia , szeretlek!, 
22.30 Út talan utakon, 
23.00 Minor ity Repor t

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 
14.35 Művészetek, 15.15 
Szemtől szemben, 16.20 
Regina, 19.05 Est i mese, 
19.50 Híradó, 20.10 A 
család, 21.45 Aljas utcák 
(amer.), 23.30 Pozsonyi 
Jazz Napok

Markíza tv
10.45 Családi tör téne-
tek, 11.40 Cobra 11 (né -
met), 13.40 A farm, 15.00 
Rendőrségi esetek, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.50 Pénzvadá-
szat , 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 A farm, 
22.45 Borotvaélen (amer.)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 
12.30 Topsz tár, 14.45 Tár-
gyalóterem, 15.50 Rend-
őrségi esetek, 16.50 Ná-
lunk, ot thon, 17.30 Hírek, 
17.50 Rendőrök beveté -
sen, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Kr imi, 19.30 
Híradó, 20.35 Skipt race 
(amer.), 23.05 Ter ror a 
Wall St reet-en (amer.), 
23.05 Az el lenség táborá-
ban (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Gondoljunk a madarakra is

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 tél fagyos időjárásának ren-
geteg madár válhat áldozatává 
minden egyes évben, de meg-
felelő védelem biztosításával 
segíthetünk repülő vendége-
inknek, hogy még a legzor-
dabb időszakokat is épségben 
átvészelhessék.
Habár a madaraknak is meg-
vannak a saját módszereik 
arra, hogy melegen tartsák 
magukat, a jeges szél, a hó-
esés és a kegyetlen mínuszok 
ellen még ők sem képesek tö-
kéletesen védekezni, így télen 
sajnos számos madár pusztul 
el az időjárás miatt. A helyze-
tet súlyosbítja továbbá, hogy 
a lombhullató fák levelei sem 
biztosíthatnak számukra vé-
delmet az időjárás viszontag-
ságai és a ragadozók elől.
Ha szeretnénk segíteni a ma-
daraknak, hogy épségben át-
vészeljék a legkeményebb téli 
hónapokat, akkor néhány ma-
dárházra, vagy hasonló jelle-
gű búvóhelyre lesz szükség a 
kertben, vagy udvarban.
Már azzal is sokat segíthetünk 
a madaraknak télen, ha kerte-
tünket olyan fákkal és bokrok-
kal ültetjük be, amelyek még 
télen sem dobják le lombjukat, 
természetes védelmet biztosít-
va ezzel az időjárás és a raga-
dozók elől is. Ezek a növények 
gyakran magokkal és termé-
sekkel is ellátják a madarakat, 
amik így némi táplálékhoz is 
juthatnak a kertben. Érdemes 
örökzöld fákat, bokrokat és ta-
lajtakarókat beszerezni, hogy 
a madarak a számukra ideális, 
kényelmes szinten pihenhesse-
nek a tél során. 
Egy lombrakás lényegében 
egy fák és bokrok ágaiból ösz-
szehordott halom a kertben. 
Érdemes több nagyobb és ki-
sebb ágat is felhasználni, hogy 

elegendő teret hagyj a mada-
raknak a pihenéshez, de némi 
szigetelést is biztosíts számuk-
ra. Ha csak tudunk, próbáljunk 
minél több örökzöld ágat is 
beszerezni, hiszen ezek to-
vábbi réteg védelmet 
és szigetelést jelen-
tenek. Próbáljuk egy 
(főleg a széltől) vé-
dett helyre felépíteni 
a rakást, hogy minél 
több madarat vonz-
zon magához. 
Az ügyeskezű bar-
kácsolók számára nem jelent 
komoly kihívást a madárházak 
építése. 
A speciális madárházak biz-
tonságos, kényelmes menedé-
ket biztosítanak a különböző 
kistestű madarak számára. 
Ezek kiválóan alkalmasak téli 
búvóhelyek kialakítására, mert 
remekül megtartják a belső 
hőmérsékletüket és általában 
több madár is elfér bennük 
egyszerre. Szaküzletekben és 
az interneten is beszerezhetők.
Annak meghatározására, ho-
gyan kell felépíteni egy ma-
dárházat, meg kell választani a 
megfelelő anyagot. Az építési 
deszkából kizárólag kemény-
fa – nyír, éger, nyár – a 
legalkalmasabb. Tűlevelű 
fa nem ajánlott. A bennük 
levő gyanta tollaikat ra-
gadóssá, tapadóssá teszi. 
Nem alkalmas a rétegelt 
madárház. Nem tartja a 
hőt, így az új épület na-
gyon hideg lesz és szin-
te nem megy át rajtuk a 
hang, amely nagyon fon-
tos a madarak számára, 
különösen, ha veszély lép 
fel. A sűrített fa (MDF, fa-
rostlemez) méreganyagot 
szabadít fel!
A madárház optimális 

magassága 35 cm. Az alját 
négyzet alakúra formáljuk, 
kb. 16x16 cm-es. A bejárat 
legyen 5-6 cm átmérőjű. Fon-
tos! Mielőtt összeállítanánk 
az építményt, többször is el-

lenőrizzük a méreteket. Ha a 
házacska kicsi, zsúfolt lesz, a 
madarak egyszerűen hagyják. 
Azonban a nagy méret sem 
javasolt, ilyenkor az utódok 
gyengék lesznek. 

–úta–

Veszélyes küldetés

A férj bemegy a hirdetési újság szerkesztőségébe:
– A következő szöveget szeretném feladni: „Kétéves sziámi macs-
kám elveszett, megtalálójának 5 000 euró jutalmat fizetek.”
– De uram! Nem túlzás ez az összeg?
– Nézze! A macska volt a feleségem egyetlen öröme. És különben 
is, egy teljesen kietlen helyen ástam el.
– Szívem, be kell neked valamit vallanom. Tegnap félre léptem egy 
nővel, de szeretkezés közben rád gondoltam.
– Semmi baj, szívem. Amikor én más férfiakkal szeretkezem, mindig 
rád gondolok...
Szőke nő az IKEA-ban.
– Mondja, befér ez a szekrény az autómba?
– Milyen kocsija van?
– Kék.
– Akkor nem!

– A héten voltam pszichiáternél. Beszélgettünk, 
azután rajzolt nekem egy birkát és arra kért, hogy 
őrizzem meg, amíg visszajön.
– És te mit csináltál?
– Hát én rajzoltam hozzá egy kerítést és haza-
mentem...

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Kedvesével becsülik egy-
más tehetségét, lelkesítik egymást és ez rendkívül inspirálóan hat 
mindenféle kreatív tevékenységre. A pénzügyei zavarossá váltak: 
ideje lenne tiszta vizet önteni a pohárba! Igaz, önnél sokszor a 
gondból lesz a jó, mert ez inspirálja igazán.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha őszintén végiggon-
dolja, kivétel nélkül minden problémája abból fakad, hogy nem 
találja a helyes arányt a munkára és a családra fordított idő között. 
Váratlan nehézségei adódhatnak egy új kapcsolatból, vagy kaland-
ból. Inkább a családjával törődjön, ne keresse a kalandokat. KOS 
(március 21. – április 20.) Bár nem nyílik meg bárkinek azon-
nal, azt rögtön megérzi, ha valakinek tetszik. Most is tudja, hogy 
mi van új ismerőse szívében, mielőtt megszólalna. Mostanra a 
sok váratlan kiadás megingathatta a jó kedvét és a jövőjébe vetett 
bizalmát. 
BIKA (április 21. – május 20.) Érdemes ma bármilyen ottho-
nával kapcsolatos tevékenységbe kezdeni. Nagyon jó érzékkel vá-
lasztja ki a megvalósításra érdemes ötleteit. Végre ma találkozhat 
egy régi barátjával, és ez a találkozás nem csak a nosztalgiázásra ad 
alkalmat önnek. Gyümölcsözővé is fordítható ez a régmúltidézés.

IKREK (május 21. – június 21.) Ha valóban nagyon vágyik 
arra, hogy élete egy bizonyos területén komoly összeget ruház-
zon be, ne halogassa a dolgot, hanem tegye meg most! A régi jó 
illatos papír, és szépen rajzolt írott betűk közelebb visznek szív-
ügyekben, mint az elektromos csövek.
RÁK (június 22. – július 22.) Könnyen elveszhet ma a részle-
tekben. Időnként kérdezze meg önmagától, mi is most a legfon-
tosabb, mi a legfőbb célja! Végre jó munkatársakra akadt, akik 
között barátokra, és kellemes társaságra találhat. Otthon pedig 
szerető társ várja. Kell ennél több a boldogsághoz?
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Semmi sem tudja 
most annyira felvidítani a lelkét, mintha együtt tölt pár nyugodt 
órát a kedvesével. Szakítson időt kettőjükre! Ne hagyja, hogy 
hozzá nem értők gonoszkodó diagnózisokkal riogassák. Sokan, 
sokféle módon keltegetik ma az emberek szívében a félelmeket. 
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Ön alapvetően zárkó-
zott és nehezen nyílik meg másoknak, de kedvese mintha fel-
oldaná minden gátlását, egészen szabadnak érzi magát mellette. 
Kicsit elege van már abból, hogy a családban minden gond az ön 
nyakába hárul. Talán igaza van, de ön is tehet erről.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Mostani partnere 
mellett olyan biztonságot érez, amilyet soha korábban és most 
először nem is érzi ezt korlátozónak vagy fojtogatónak. Egy ba-
rátja furcsa vállalkozási ötlettel áll elő. Fanyalgás helyett gondol-
kozzon el az érvein. Talán nem is olyan sületlenség, amit mond.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Skorpióságának kö-
szönhetően ön zárkózott kicsit, de az érzések, különösen a mély 
kötődések mindennél fontosabbak az ön számára. Az erejét meg-
növelheti némi vitamin és ásványi anyag pótlással. Vigyázzon 
magára, nehogy lebetegedjen!
NYILAS (november 23. – december 22.) Ha bármilyen jelle-
gű támogatásra van szüksége, kérje ki barátai, rokonai tanácsát 
azzal kapcsolatban, hogy hová forduljon! A vidámságra mindig 
kell időt találni, az örökös munkálkodás, lótás-futás, főzés-moso-
gatás, takarítás ez ellen nem érv.
BAK (december 23. – január 20.) Igazán szerencsésnek mond-
hatja magát, hiszen új munkahelyén már azzal foglalkozhat hiva-
talosan is, ami egyébként is a kedvenc időtöltése. A pénz házában 
járó Hold nagyon nagyra növeli önben a gazdagság utáni vágyat, 
és ez több is lehet üres vágyakozásnál.
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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

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energeti-
kai tanúsítványok

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

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Hízók eladók
Tel.: 0907 673 607
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LABDARÚGÁS

Ú S Z Á S

ÖKÖLVÍVÁS

II. liga * 17. forduló: Komáromi KFC – Rózsahegy B 4:0 (2:0)

III. liga 
Bellus – Marcelháza A találko-
zó a rossz pályaviszonyok miatt 
elmaradt.

IV. liga * 15. forduló
Ógyalla – Nagymegyer 2:1 
(1:0) A találkozó 27. percében 
Tóth góllal fejezett be egy szép 
hazai támadást. A vendégek 
folyamatosan támadták a mar-
celházai kaput, de egyenlítésre 
csak a második félidőben adó-
dott volna lehetőségük, amikor 
büntetőhöz jutottak. Ezt keresz-
tülhúzta a gyallai kapus, viszont 
a nagymegyeriek a 66. percben 
egyenlíteni tudtak. Nem sokáig 
örülhettek a vendégek, mert két 
perccel később Nothart gólja iga-
zolta, hogy jobb volt az ógyallai 
csapat * Vágfarkasd – Gúta 3:2 
(2:1) Két perccel a játék kezdete 
után már vezetett a farkasdi csa-
pat, majd a 36. percben előnyét 
növelni si tudta. A 40. percben 
Zvoncsár szépített, de az 57. 
percben újabb farkasdi gól szü-
letett. A 72. percben Szőcs csak 
szépíteni tudott, a döntetlent már 
nem tudták a gútaiak kiharcol-
ni * Újlót – Naszvad 2:0 (1:0) 
A rendkívül átázott talajon nem 
az ellenféllel, hanem a sárral 
küzdöttek a naszvadiak * Nagy-
györöd – Ímely 0:1 (0:0) Két 
egyenrangú csapat küzdött, ám 
egyértelműen a vendégek sze-
rencsésebbek voltak. Győztes 
góljuk a 65. percben született, 
Hübsch révén * * A bajnoki 
táblázatban 1. Ímely (32 p), 7. 
Ógyalla (20 p), 13. Gúta (17 p), 
14. Naszvad (13 p).

V. liga * 14. forduló
Zselíz – Perbete 1:3 (1:2) Az 
első pillanattól érezni lehetett a 
vendégek fölényét. Góllövők: 
Jukmenko (5. perc), Širokov 
(8.perc) és Didenko (76. perc) * 

Az előrehozott tavaszi forduló helyett múlt héten pénteken fogadta a KFC a rózsahegyiek fakócsapa-
tát. Az Ásványi, Udeh, Saláta, Varjas, Pittner, Domonkos, Begáň, Sandal, Fokaidis, Pinte, Kneževič, 
illetve Leckéši, Pagáč, Ujlaky, Daniel, Rigó, Krela, Kollár összeállítású komáromi keret előtt nagy 
feladat várt, hiszen ellenfele ugyancsak a kiesési zónában van, s a komáromiak tudták, hogy vendége-
iknek is szüksége van a három pontra...

Kellemetlen közjáték történt a 22. perc-
ben, amikor Kneževič veszélyes szerelé-
sért sárga lapot kapott. Ezen felbuzdultak 
a vendégek, viszont meglepődtek, ami-
kor a játékvezető ellenük ítélt egy sza-
badrúgást, amit Domonkos a 31. percben 
értékesített. 
A második félidőben hatalmas irammal 
támadták a komáromi kaput a rózsahe-
gyiek, viszont a Duna-parti védők szinte 
pillanatok alatt betonfalat építettek. A 
vendégek rohamai egyre gyengébbre si-
kerültek, láthatóan elfáradtak, s ezután a 
komáromi csatárokon volt a sor. Krela a 
találkozó 74. percében juttatta a vendégek 

kapujába a labdát, s 
ezután egyértelművé 
vált, hogy a rózsa-
hegyieknek már nem 
lesz lehetőségük az 
egyenlítésre. Mivel 
egy találkozó a mér-
kőzés lefújásáig tart, 
Sandal a 86. percben 
megadta a kegyelem-
döfést. Fölényes győ-
zelmével a komáromi 
gárda kikerült a közvetlen kiesési zónából.
Komárom csapata a bajnoki táblázat 
11. helyén várja a tavaszi fordulókat.

Komjáthy Petőcz Andrea felvétele a 
győztes csapatot örökítette meg. 
 - koan- 

RÖPLABDA

KEMPO

KOSÁRLABDA

CSELGÁNCS

MBK Rieker COM-therm Komárom – Lévai Patrióták
64 : 73 (32:36 * 10:22, 22:14, 15:15, 17:22)

Betegség miatt nem volt a pályán Bolek, Gabrijel, Marchyn, Stamenkovič és Tomič sem, rá-
adásul két oszlopos játékosát – akiknek lejárt az itttartózkodási engedélyük – is nélkülöznie 
kellett a komáromi csapatnak. Az új komáromi szerzeménynek, Austin Williamsnek csak 
egyetlen nap állt rendelkezésére a beilleszkedésre…

Férfi Edymax extraliga – alapszakasz – 8. forduló
VK KDS Kassa – SJE Komárom 3:2

(-22,23,22,-17,14)
Két negyedben a hazaiak, másik kettőben a komáromiak remekel-
tek, s a döntetlen miatt egy ráadás-szett következett, viszont itt 
már érződött, hogy az utazás sokat elvett a komáromiak erőnlété-
ből. Lapzárta után kerül sor a következő összecsapásra, amikor az 
eperjesi csapat érkezik Komáromba. 

A komáromi Delta úszóklub versenyzőinek sikere a Slovakia swimming cup-on

Slávia Zsolna – MBK Rieker COM-therm Komárom
105:93 (56:42 * 29:19, 27:23, 29:21, 20:30)

A vereség ellenére nem oko-
zott komolyabb csalódást a 
komáromi csapat, amely a 
kényszerű játékoscsere után 
még nem tudott teljesen új 
taktikát kidolgozni. A hazaiak 
az első negyedben beszorítot-
ták a komáromiakat a kosaruk 

alá, akik csak a második ne-
gyedben kezdtek kellemetlen 
pillanatokat szerezni a zsolnai-
aknak. A harmadik negyedben 
ismét a hazaiak voltak pálya-
fölényben, a Duna-partiak 
nem tudtak velük lépést tarta-
ni. A zárónegyedben viszont 

egyértelműen a komáromiak 
voltak jobbak, akik addigra ki-
ismerték az ellenfél taktikáját. 
Sajnos, ez a felismerés későn 
jött.
Komárom pontszerzői: Mi-
loševič 21, Pipíška 19, Djord-
jevič és Stojanov 11-11.

November elején München-
ben lépett tatamira a gútai 
Román Sándor a Grappling 
Industries München európai 
versenyén, ahol a 70 kg-os 
súlycsoport 5W-1L kategóri-
ájában aranyérmes lett.

Az első negyedben csak nehezen tért magához 
a komáromi csapat, a másodikban már megszü-
letett az összhang, viszont a második félidő első 
felében a lévaiak erősítették kosaruk védelmét 
és küzdőszellemüket a komáromiak sem tud-

ták letörni. Ez az utolsó negyedben érződött is, 
növelték előnyüket és a lévaiak győzelemmel a 
tarsolyukban búcsúzhattak a komáromi sport-
csarnoktól. Komárom pontszerzői: Bowman 24 
(ebből 11 felugrás). Miloševič 14, Pipíška 8.

Ekel – Bánluzsány 2:2 (2:2) Az 
első félidő pergése után a má-
sodik játékrészben a luzsányiak 
csak a védekezésre összpontosí-
tottak. Góllövők: Rigó 3. perc, 
illetve 12. perc (büntetőből) * 
Nagykeszi – Újgyalla 7:3 (2:2) 
Az első félidőben még lépést tar-
tottak a vendégek a hazaiakkal, 
a második játékrészben viszont 
összeomlottak. Góllövők: Tóth 
(4. perc), Turza (17. és 66. perc), 
Kajtár (47. és 69. perc), Hronec 
(63. perc), 79. perc öngól, illetve 
Habara (meterhármas – 10., 19. és 
63. perc) * A bajnoki táblázatban 
3. Ekel (30 p), 8. Perbete (21 p) 
9. Nagykeszi (20 p), 14. Újgyalla 
(12 p)

VI. liga – 13. forduló
Szilos – Madar 4:0 (2:0) Gól-

lövők: Pavlusík (12. p), öngól 
(30. p), Kosztolányi (67. p), Mi-
chalina (76. p) * Lakszakállas 
– Csicsó 2:0 (1:0) Góllövők: 
Győri (18. p) és Császár (59. 
p) * Örsújfalu – Bátorkeszi 
3:4 (3:3) Góllövők: Fiala (2. 
p), Salma (17. p), Kendi (42. 
p), illetve Oláh (mesterhármas 
– 13., 22. és 81. p) * Dunamocs 
– Izsa 1:2 (0:1) Góllövők: Pálik 
(84. p), illetve Porubszky (11. 
p), Smolka (74. p) * Duna-
radvány/Marcelháza B – Ke-
szegfalva 4:0 (3:0 ) Góllövők: 
Lesko (3., és 18. p), Pivoda (42. 
p), Sebők (64. p)* Bajcs – Búcs 
1:1 (0:1) Góllövők: Nagy (70. 
p), illetve Rontó (43. p) * Ifjú-
ságfalva – Csallóközaranyos 
4:2 (3:2) Góllövők: Leckéši 

(16. és 37, p), Negyedi (21. p), 
88. p. öngól, illetve Lelkes (13. 
és 45. p) * Szentpéter – Ne-
mesócsa 4:2 (1:0) Góllövők: 
Szakál (44. és 64. p), Pšenák 
(73. p)Vida (76. p), , illertve 
Hubík (62. p), Horváth (86. p) 
* Hetény – Bogya/Gellér 8:0 
(4:0) * A bajnokságban 1. 
Szilos 39 p, 2. Dunaradvány/
Marcelháza B 36 p, 3. Hetény 
36 p, 4. Szentpéter 33 p, 5. Izsa 
32 p, 6. Lakszakállas 32 p, 7. 
Csallóközaranyos 30 p, 8. Bá-
torkeszi 24 p, 9. Búcs 23 p, 10. 
Dunamocs 19 p, 11. Keszegfal-
va 17 p, 12. Nemesócsa 14 p, 
13. Bajcs 13 p, 14. Ifjúságfalva 
13 p, 15. Örsújfalu 11 p, 16. 
Csicsó 9 p, 17. Madar 7 p, 18. 
Bogya/Gellér 7 p. 

3. Visegrádi Ökölvívóliga Komáromban
November első hétvégéjén az ŠKB Spartak Komárom a nemzet-
közi Visegrádi Boksz Liga 3. fordulóját rendezte meg a komáro-
mi sportcsarnok boksztermében. A tornán 4 klub vett részt Cseh-
országból, Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból.
A Spartak képviseletében Ho-
rog Tímea, Tóth Nikolett, Jozef 
Görcs, Jankó Krisztián, Cser-
venka Robert, Lokár Márk, 
Tarnócai Mihály és Tibor Béla 
lépett szorítóba.
Nőknél a 64 kg súlycsoportban 
Horog Tímea szerzett 2 pontot a 
csapatnak Marika Gábrišová el-
len. 69 kg-ban Tóth Nikolettnek 
nem volt ellenfele, így küzdelem 
nélkül szerzett 2 pontot. A férfiak 
kategóriájában elsőként a 64 kg-os 
Görcs József lépett kötelek közé, 
de az ellenfele jobbnak bizonyult 
és pontozással legyőzte Józsefet. 
69 kg-ban Jankó Krisztián újabb 
két pontot szerezett a Spartak csa-
patának. A 75 kg-os súlycsoport-
ban Cservenka Robert pontozásos 
vereséget szenvedett, 81 kg-ban 
az ŠKB színeiben Márk Lokár 
szerzett újabb 2 pontot, ellenfél 
nélkül. A 91 kg-os súlycsoportban 
Tarnócai Mihály újabb győze-
lemhez segítette a csapatot, majd 
Bélai Tibor pontos és kemény üté-
seivel újabb győzelmével 2 pontot 
szerezett. Nekik köszönhetően 
12:4-es aránnyal továbbjutottak a 
komáromiak, ahol a KS Bombar-
dier Gdynia klub ellen léphettek 
szorítóba.
Az első összecsapásban Horog 
Tímea 64 kg-ban megszerezte 
a csapat első két pontját, majd 
Tóth Nikolett ellenfél nélkül 
gazdagította a csapatot. A fér-
fiaknál elsőként Görcs József 
lépett szorítóba Adamiec Pat-

ryk ellen és ezúttal is fölényes 
győzelmet aratott. A 69 kg-os 
súlycsoportban Jankó Krisztián 
különösebb nehézség nélkül vet-
te az akadályt Oelrich Dawid el-
len, újabb 2 ponttal gazdagítva a 
csapatot. Cservenka Robert kép-
viseletében kemény ellenfélre 
talált Roslawski Piotr 75 kg-ban. 
Cservenka nem bízta a véletlen-
re és kemény, pontos ütéseivel 
fölényesen nyerte a mérkőzést. 
A 81 kg-os súlycsoportban Márk 
Lokár mérkőzés nélkül szerzett 
pontot. Ugyancsak ellenfél nél-
kül maradt a 91 kg-os Tarnócai 
Mihály Lokárhoz hasonlóan 
szerzett 2 pontot. A +91 kg-ban 
Bélai Tibor lépett kötelek közé 
Knyba Damian ellen. Mindkét 
bokszoló nagyszerűen küzdött, 
és a nézők rendkívül kiegyen-
lített küzdelmet láthattak. Ti-
bor győzelme a 3. körben dőlt 
el, ahol nem bízta a véletlenre 
és kemény ütéseivel kiharcolta 
győzelmét. A harmadik tornán az 
ŠKB Spartak 16:0 ponttal kihar-
colta az 1. helyet. 
A második helyen a BC Ružinov 
csapata végzett, akik a 3. helyért 
való küzdelemben 8:2-re megver-
ték a BC Mikulov csapatát.
Köszönet minden ökölvívó ra-
jongónak, aki eljött és szurkolt 
csapatunknak, de elsősorban kö-
szönet illeti minden bokszolón-
kat, hogy részvételükkel hozzá-
járultak a komáromi klub méltó 
képviseletéhez. 

A csallóközi Szayka KEMPO & BJJ DOJO növendéke, a ko-
máromi Schiller Bence egyedüliként képviselte országunkat 
és városunkat a Kempo Európa Bajnokságon, melynek idén a 
Nemzetközi Kempo Szövetség (International Kempo Federa-
tion) égisze alatt a portugáliai Lisszabon adott otthont.
A fiatal sportoló a rendkívül erős 
mezőnyben, kemény küzdelmek 
során ismét bizonyította felké-
szültségét és tehetségét. Submis-
sion Grappling (Földharc) küz-
delemben 16-18 évesek között 
-80 kg-ban 2. helyezett, Semi-

Contact küzdelemben 14-16 éve-
sek között -80 kg-ban 2. helye-
zett, Full-Contact küzdelemben 
16-18 évesek között -80 kg-ban 
2. helyezett, Semi-Contact küz-
delemben 16-18 évesek között 
-80 kg-ban 3. helyezett lett.

A győri uszodában rendezték meg november 
első hétvégéjén a „Slovakia swimming cup” el-
nevezésű rövidpályás úszóversenyt, amelyen a 
25 m-es távon a hazai versenyzőkön kívül Ma-

gyarország, osztrák, cseh és máltai úszóváloga-
tott is képviselte magát. A 49 klubból 359 úszó 
érkezett a versenyre, amelyen egyben nevezést 
lehetett szerezni a hamarosan megrendezésre 

kerülő európai rövidtávú úszóversenyre. A ko-
máromi Delta úszóklubot Knihár Michal edző 
vezetésével Alex Kušík, Ema Szászová, Miria-
ma Szászová és Kevin Bielik képviselte.

Ami a verseny szervezését illeti, törté-
nelme legeredményesebb versenyét bo-
nyolította le a Szlovákiai Úszószövet-
ség, hiszen az egyes korcsoportokban 
12 szlovák rekordot döntöttek meg a 

versenyzők, ami a nyílt SSC 52 rekord-
döntését is jelentette.
Alex Kušík a junior kategóriában ver-
senyzett és a 100 m-es mellúszásban 7., 
az 50 m-es pillangóúszásban 4., és a 200 

m-es távon ugyancsak 4. lett 
(előtte csak külföldi verseny-
zők nyertek). Hátúszásban úgy 
lett bronzérmes, hogy előtte 
két külföldi úszó állt a dobo-
góra.
Az idősebb lányok kategóriá-
jában Ema Szászová már má-
sodszor vett részt ilyen rangos 
megmérettetésen, viszont ha-
talmas konkurenciával kellett 
megküzdenie. Egyébként már 
az is csoda volt, hogy rajthoz 
állhatot, mivel a túljelentke-
zések miatt, csak adott számú 
versenyző állhatott a rajtkö-
vekre. Érmet nem sikerült 

szereznie annak ellenére, hogy szinte 
valamennyi úszásnemben megdöntötte 
eddigi rekordjait.
Miriama Szászová 
ugyancsak az idő-
sebb diáklányok ka-
tegóriájában indult. 
Kilenc verseny-
számban küzdött és 
szinte valamennyi-
ben felülmúlta ed-
digi személyes re-
kordjait. A legjobb 
eredményét a sza-
badúszás 800 m-es 
távján érte el, ahol 
a versenyzők ma-
guk választják meg 
az úszásnemet. Itt a 
13. helyen végzett, 
majd a 400 m-es 
távon a 14. lett úgy, 

hogy a 12 éves úszók kategóriájának 36 
éves rekordját is megdöntötte. A gyors-

úszás 200 m-es távjának 
B fináléjában a második 
lett, ami összesítésben a 
10. helyet jelentette szá-
mára.
Kevin Bielik még to-
vábbra is a juniorka-
tegóriában rajtolt. A 
pillangóúszásban az 
50 m-es és a 100 m-es 
gyorsúszásban is megja-
vította egyéni rekordját, 
így bejutott a döntőkbe 
is. A 100 m-es és a 200 
m-es távon mellúszás-
ban végül a 9. lett, a 100 
m-es gyorsúszásban a B 
finálé 6. helyén végzett, 
ami összesítésben a 14. 
helyet jelentette.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak soraink-
ból: a komáromi Görföl Mária (92 éves) és Szabó 
Marianna (86 éves), a gútai Vadkertiová Terézia (86 
éves), Rafael Elemír (52 éves), Simigh István (68 
éves), Bartová Barbora (89 éves), a szentpéteri Vido-
vá Klára (76 éves), a gyulamajori Kinczer Julianna 
(70 éves), az izsai Koczka Ondrej (75 éves), Szász 
Rozália (98 éves) és Bujdosová Katarína (79 éves), 
a komáromfüssi Véghová Tímea (80 éves), a gadóci 
Ferencz Béla (67 éves), az örsújfalusi Szabó Zoltán 
(68 éves), a csicsói Kovács Mária (80 éves), a madari 
Papp Magdolna (86 éves). 

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az érsekújvá-
ri Mrváň Daniel, Košťálová Terézia és 
Bodis Olivér, a csallóközaranyosi Rácz 
Szofi Emma, az újgyallai Bandová Kiara, 
a keszegfalvai Tomová Barbora és Szép Bá-
lint, a komáromfüssi Megály László Maxim, a csi-
csói Csente Dániel, a nagykeszi Hamerlik Botond, 
a búcsi Veleková Ildikó, Kiss Lídia és Ődi Antal, a 
komáromi Petróczi Péter, a szentpéteri Miklós Flóra, 
a dunamocsi Mezei Leon, valamint a muzslai Vojtek 
Bence.

A Dunatáj receptkönyvéből

Mantovai hústekercs
Hozzávalók:

50 dkg sertéscomb
25 dkg mortadella
5 dkg eidami sajt

10 dkg tehéntúró
2 db kockasajt
0,5 dl napraforgó olaj
5 dkg vaj
2 dl fehérbor
0,5 db leveskocka
1 ek sűrített paradicsom
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Hozzávalók:
60 dkg liszt
1 nagy csipet só
1 tasak sütőpor
15 dkg porcukor
1 kezeletlen citrom re-
szelt héja
25 dkg vaj/margarin
2 tojássárgája
1 púpos ek tejföl
A töltelékhez:
1,5 kg alma (tisztítás előtt mért 
súly)

3 ek cukor
1 tasak vaníliás cukor
0,5 tk őrölt fahéj
2 jó púpos ek búzadara

Reszelt almás süti

Elkészítése:
A lisztet egy tálba szitáljuk, majd elkeverjük benne a sót, a sü-
tőport, a porcukrot, a reszelt citromhéjat. Elmorzsoljuk benne a 
vajat/margarint, hozzáadjuk a tojások sárgáját, majd a tejföllel 
könnyű tésztává dolgozzuk.
A tésztát két részre osztjuk, az egyiket egy zacskóba csomagolva 
a fagyasztóba rakjuk legalább 45 percre. A másik tésztát letakar-
va, hogy ne száradjon, félretesszük.
Az almákat megtisztítjuk, meghámozzuk, a reszelő nagy lyukán 
lereszeljük. Alaposan kicsavarjuk, a levére nem lesz szükségünk.
A gyümölcsöt ízesítjük a cukorral, vaníliás cukorral és fahéjjal.
Egy közepes tepsit (23x38 cm) kikenünk vékonyan vajjal, és 
meghintjük liszttel. A félretett tésztát lisztezett felületen a tepsi 
méretére nyújtjuk úgy, hogy egy kis peremet hagyunk a szélén. 
Megszórjuk a búzadarával, és rásimítjuk a tölteléket.
A fagyasztóból elővesszük a tésztát, majd a reszelő nagy lyukán 
az almára reszeljük a tésztát. Előmelegített sütőben 30 perc alatt 
180 fokon hőlégkeveréssel megsütjük. A tepsiben hagyjuk kihűl-
ni. Leheletnyi porcukorral megszórva kínáljuk.

ÚJSZÜLÖTTEK

november 16-án Ödön
november 17-én Hortenzia, Gergő
november 18-án Jenő
november 19-én Erzsébet
november 20-án Jolán
november 21-én Olivér
november 22-én Cecília

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

Elkészítése:
A húst klopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. Mindegyik hússzelet-
re ráfektetünk egy-egy szelet mortadellát (ha túl nagy a szelet, 
felezzük), sajtszeletet, fél kockasajtot, a túró negyedét. A húst 
összegöngyöljük, fonállal öszekötözzük.
Az olajat, vajat felforrósítjuk, megforgatjuk rajta a hústekercse-
ket. Aláöntjük a bort, forraljuk. Közben 1 dl forró vízben felold-
juk a leveskockát, belekeverjük a paradicsompürét. Amikor a bor 
elforrt, ráöntjük a paradicsomos keveréket. Most már lassú tűzön 
pároljuk. Ha elforr a leve, húslevessel vagy vízzel pótoljuk.
Ha puha, deszkára tesszük a tekercseket, és eltávolítjuk a kötö-
zőfonalat. Éles késsel kettévágjuk a tekercseket. Tálra rendez-
zük, és meglocsoljuk a mártással.
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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

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
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
amíg élünk,
őrizzük őket.

Fájó szívvel emlékeztünk november 7-én, 
halálának 12. évfordulóján

Berecz Eszterre
Komáromban.

Emlékét őrző családja 

A POLGÁR temetkezés
azonnali belépéssel

felvesz
sírásókat,  sofőrt.

Jelentkezni lehet az üzletben 
személyesen Nemesócsán /a 
Főút 653. szám alatt (a refor-
mátus templom mellett), vagy 
a következő telefonszámokon 

0905262715, 0905264765 eset-
leg Komáromban az üzletben 

(Kossuth tér 11)
a fenti telefonszámokon.

Egynapos karácsonyi vásár december 7-én Zágrábban,
Horvátország fővárosában,

amely három éve
Európa legjobb karácsonyi vására

címet viseli.
Utazási költség 45 euró * Tel.: 0918 107 275

Báloznak
a gútai nyugdíjasok

A gútai Nyugdíjas 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.

Eladó: 1,6 tonna teherbírású láncos emelő (hupcung),  
2 méteres lánccal, 50 literes kosaras demizson.

Régiségként: kétszárnyú, csiszolt mintájú, üveges ajtó vitrinbe, 
vagy szekrénybe, 1 db csiszolt üvegajtó, rajta lány boroskancsóval, 

szőlőlevelekkel, cicával (fali képként is használható).
Tel.: 0904 059 772


