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Az önkormányzati választások
vesztese a Híd és az MKP

Tagadhatatlan, hogy az idei önkormányzati választások a független jelöltek győzelmét hoz-
ták. Igaz, előre még nehéz válaszolni arra, hogy a független képviselők közül hányról bizo-
nyosodik be, hogy egyik, vagy másik párt titkos támogatója, elkötelezettje. Annak ellenére, 
hogy az MKP és a Híd központi vezetése is nagyszerű eredményeket könyvelt el magának, 
mindez nem vonatkozik a Komáromi járásra, ahol éppen a független polgármester-jelöltek-
kel, illetve képviselőjelöltekkel szemben mindkét párt érzékeny vereséget szenvedett el.

Öt nappal a választások után
még a régi testület döntött 

Komáromban!

Jogilag indokolható, etikailag hibás lépés volt?

Parlamenti küszöb alatt a Most-Híd,
az MKP beelőzte a vegyespártot

A Median-ügynökség októberi közvéleménykutatási adatai szerint 
a parlamenti választásokat 26 százalékkal a Smer nyerné meg. A 
második legtöbb szavazatot az SaS könyvelhetné el 14,7 száza-
lékkal. Az OĽaNO 9,9 százalékkal a harmadik helyen debütálna. 
Az SNS a negyedik helyre csúszott le 8,8 százalékkal. Ötödik a 
Sme rodina 8,1 százalékkal, majd a KDH következik, a keresz-
ténydemokraták továbbra is őrzik 7 százalék körüli pozíciójukat 
(7,3 százalék). A ĽSNS tovább folytatja lassú ereszkedését, és a 
KDH után, az utolsó parlamenti pártként a hetedik helyet szerezte 
meg 7,2 százalékkal. Nagy meglepetésre az MKP 0,3 százalékkal 
megelőzte a Most-Hídat és a parlamentbe jutás küszöbén áll 4,8 
százalékos eredménnyel, miközben Bugár Béla pártja 4,5 száza-
lékkal az utolsó előtti a Median listáján.

Megyénkben is felütötte fejét a veszélyes betegség 

Kanyaróval kezelnek
Nyitrán két beteget

Két fekvőbeteget kezelnek kanyaróval a nyitrai egyetemi kórházban. Az infektológiai (fertőző) 
osztályon látogatási tilalom van érvényben. Az eseteket november 14-én jelentette a fertőző 
betegségekkel foglalkozó klinika.
A betegség súlyos kompli-
kációkkal járhat: felléphet 
középfül- és tüdőgyulladás, 
valamint különböző mecha-
nizmusokkal kialakulhat 
agyvelőgyulladás (akár 15 
évvel a fertőződés után is), 
továbbá felléphetnek egyéb 
bakteriális fertőzések. A fer-
tőzés lezajlása után viszont 
egész életen át tartó immu-

nitás alakul ki a kórokozóval 
szemben. A kanyaró erősen 
fertőző betegség, amely főleg 
a légutakból származó vála-
dékcseppekkel terjed. – Ezért 
minimalizálni kell a fertő-
zésnek kitett, nem immunis 
személyek számát – figyel-
meztetett Timková Tatiana, 
a kórház szóvivője. A nyitrai 
kórház infektológiai osztá-

lyán a Regionális Közegész-
ségügyi Hivatal ajánlásai 
alapján olyan intézkedéseket 
vezettek be, melyek célja a 
kanyaró megelőzése, illetve 
terjedésének megakadályo-
zása. Ezek közé tartozik a 
beteglátogatásra vonatkozó 
tilalom is. Hogy ez meddig 
marad érvényben, a szóvivő 
még nem tudta megmondani.

Konferencia Komáromban a környezetszennyezésről

ÉLJ TUDATOSAN!
A környezet elhanyagolását és mindazon 
problémákat, amelyek ezzel kapcsolatosak, 
többé-kevésbé mindenki kezdi magán érez-
ni. Minden, amit a Föld ellen teszünk, ránk 

is visszahat, hiszen az ember is a Földön élő 
lény. Egy új kutatás szerint a környezetszeny-
nyezés több embert öl meg, mint a háborúk 
és katasztrófák.

November 24-én Komáromban, 
a Selye János Egyetem Kon-
ferencia-központjában kerül 
megrendezésre az első interak-
tív „Élj tudatosan” környezet-
védelmi konferencia, hazai és 
külföldi előadók részvételével. 
A központi téma az egészség-
ügy, a környezetvédelem és hul-
ladékgazdálkodás, azzal a céllal, 
hogy rávilágítsunk a problémák 
súlyosságára és a fenntartható 
fejlődés fontosságára. Az elő-
adások témái:
Első rész: Környezetszennye

zés és egészség. Előadók: Di-
ana Kušická – termőföldünk 
megóvása, egészséges növény-
termesztés * Doc. Ing. Dušan 
Velič – tiszta víz – egészséges 
test, az ivóvíz hatása az embe-
ri szervezetre * MVDr. Zuzana 
Hamranová – permakultúra és 
biogazdálkodás.
Második rész: Egészség más
képp. Előadók: PhDr. Mgr. Petra 
Vadovičová, PhD. – egészséges 
táplálkozás, rejtett veszélyek az 
élelmiszeripari termékekben * 
Veronika Repková – gyógynövé-

nyek szerepe az egészségmegőr-
zésben, vegyszermentes háztar-
tás * Bc. Zdena Havettová – Az 
vagy, amit megeszel! – az egész-
séges táplálkozás jelentősége 
* Jaroslav Blaško – fogyasztói 
társadalom és a mértéktelen fo-
gyasztás negatív következmé-
nyei.
Harmadik rész: Hulladékmentes 
életmód pazarlás nélkül. Elő-
adók: Branislav Moňok – hul-
ladékmentes életmód előnyei, 
„zero waste” alapok, komposz-
tálás * Mgr. Katarína Kretter – 
háztartási hulladék osztályozása, 
és annak jelentősége * Ing. Sil-
via Kuzmová – élelmiszer pazar-
lás csökkentése, táplálékok a ter-
mészet éléskamrájából * Andrea 
Richardson – A minimalizmus 
lenne a megoldás? – az önkéntes 
egyszerűség otthonunkban.
Negyedik rész: Hulladékmentes 
élet a mindennapokban itthon 
és külföldön. Előadók: Ing. Pet-
ra Slezáková – hulladékmentes 
életmód Szlovákiában – tippek 
a hulladékmentes háztartásért 
* Dipl. Ing. Helene Pattermann 
– hulladékmentes életmód 
Ausztriában – hulladékmentes 
gazdálkodás a vállalkozásban  
* Laura Baross – hulladékmen-
tes életmód New Yorkban – új-
rahasznosított anyagok a lakbe-
rendezésben.

Múlt héten csütörtökön Komárom képviselő-testülete – az önkormányzati választások után 
5 nappal – megtartotta utolsó ülését, melyen az eredeti programpontok közül többet nem 
tárgyaltak. Ezeket a kényes témákat Andruskó Imre (Híd) javaslatára az ülést megelőző ta-
nácson levonták a napirendről.

Minden valószínűség szerint 
ugyan jogilag szabályos, mo-
rálisan azonban megkérdője-
lezhető, ugyanis a jelenlegi 
képviselők már a november 
10-i választási eredmények is-
meretében ültek össze tanács-
kozni, holott köztudott, hogy 
változások lesznek a testület 
összeállításában.
Az ülés elején többen is han-
goztatták, hogy az előterjesz-
tett anyagokban vannak olya-
nok, amelyek látszólag nem 
tűrnek halasztást, (ilyen az 
iskoláknak nyújtott támoga-
tás vagy a Városi Művelődési 
Központ kérvénye), de novem-
ber 10-e előtt kellett volna ösz-
szehívni a képviselőket, nem 
pedig öt nappal később.
A kézhez kapott program-
pontok között szerepelt az a 
kérvény, amelynek értelmé-
ben egy vállalkozói csoport 
az Erzsébet-szigeten szeretett 
volna lakóparkot kialakítani. 
A szigeten az elfogadott vá-
rosfejlesztési terv értelmében 

építkezési moratórium van ér-
vényben, amit az ivóvízkutak 
környezetvédelme is indokol. 
Ezt a véleményt hangoztatta 
Hortai Éva is, aki kiemelte, 
erkölcsileg csakis az iskolák 
normatív támogatásának szét-
osztására van mandátuma a tes-
tületnek.
Az ülésen derült ki, hogy a reg-
náló polgármester, Stubendek 
László, a testület jóváhagyása 
nélkül, hitelre vásárolt indo-
kolatlanul drága gépkocsikat. 
Hogy mi legyen a gépkocsikkal 
és az önkormányzati törvényt 
megsértő intézkedés további 
sorsáról már az új testületnek 
kell döntenie. Végül minden 

iskola megkapta azt a 100 szá-
zalékos normatív támogatást, 
amit a minisztérium javasolt, 
így a jól gazdálkodó intézmé-
nyekben még arra is lesz lehe-
tőség, hogy 500 és 1000 euró 
közötti év végi jutalmat kapja-
nak az ott dolgozók.
A képviselők elfogadták a költ-
ségvetés módosítását is, amit 
azzal indokoltak, hogy a Lehár 
épületben és a Zichy palotában 
sürgős munkálatok elvégzésére 
(téli temperálásra) van szükség. 
Elfogadták a képviselők az idő-
sek otthona pénzügyi támogatá-
sára vonatkozó kérelmet, amit 
a csatornarendszer szükségálla-
potával indokolt az igazgatónő.

Pogány Erzsébet, a Szövetség 
a Közös Célokért igazgatója 
és a Felvidék.ma hírportál ala-
pítója, 2010-ben létrehozója és 
alapító elnöke. Motorja és irá-
nyítója volt a Szlovákiai Ma-
gyar Közgazdász Társaságnak. 

Romló egészségi állapota miatt 
a társaság elnöki tisztségéről le-
mondott, de az öttagú vezetőség 
tagja maradt haláláig.
A Wekerle Sándor Életművét 
Gondozó Kulturális és Tudo-
mányos Alapítvány a néhai mi-
niszterelnök születésének 170. 
évfordulóján, november 14-én, 
immár negyedik alkalommal 
adta át Móron a Közgazdasági 
életműdíjat és a Tudományos 
életműdíjat. A kuratórium dön-
tésének megfelelően a ren-
dezvényen Pogány Erzsébet 
Wekerle Sándor Közgazdasági 
életműdíj posztumusz kitünte-
tésben részesült, amelyet a csa-
ládtagjai vettek át.

Posztumusz kitüntetés

Országos szinten a 2018-as 
helyhatósági választások a 
polgármesteri posztok száma 
alapján a független jelöltek 
sikerét, a Smer és az MKP 
visszaesését és a KDH, SNS, 
illetve a Most-Híd állítólagos 
stabilizálódását hozták.
Visszaesés tapasztalható az 
MKP-nál, mely a pártok ver-
senyében két helyet rontva 
már csak az ötödik. A Most-
Híd és az SNS is megelőzte a 
magyar pártot. Az MKP-nak 
egyetlen járasi szintű váro-
sa maradt (Dunaszerdahely) 
és a komáromi alapszervezet 
szétverésének és újraszer-
vezésének köszönhetően az 
elbizonytalanodott választók 
többsége a független jelöltet 
támogatta. Az azonos, vagy 
fontos városok közül azonban 
megmaradt Tornalja, Gúta, 
Bős és Somorja.
Ógyalla és Ipolynyék ellenben 
elveszett, sőt Komárom mel-
lett, Nagymegyert és Ipolysá-
got sem sikerült megszerezni.
Ipolyságon nemcsak ifj. Za-
char Pál polgármesterjelölt bu-
kott, hanem a 13 fős képvise-

lő-testületbe is csak két MKP-s 
került be. Gútán egyértelműen a 
„nyomulós”, agresszív kampány 
miatt vesztettek az MKP ellen-
felei.
Ebben a régióban az MKP leg-
érzékenyebb vereségét Ógyal-
lán szenvedte el, ahol a magyar 
választók többsége – az Ildikó 
úgy is nyer! elv alapján – otthon 
maradt, miközben a szlovákok 
rendkívül jó taktikával és szer-
vezéssel úgy váltották a város-
vezetést, hogy a képviselőtes-
tületbe sem került be egyetlen 

MKP-s tag sem. Győzelemként 
kell azonban elkönyvelni Ke-
szegalva esetét, ahol a község 
irányítása visszakerült az MKP 
kezébe, illetve Nemesócsát, ahol 
a korábbi Híd-párti polgármester 
székébe MKP-s ülhet. Pat hely-
zete is furcsa, hiszen számos 
magyarországi támogatástól és 
fejlesztési projekttől eshet el a 
kisközség, ahol dr. Szabó Olga, 
a sikeres polgármester visszavo-
nulása után a pati választók nem 
a fejlesztésre, hanem az ígérge-
tésekre szavaztak.

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  w w w. d u n a t a j . s k  n  a  facebook-on is  n 
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Húsklopfolóval támadt
Elismerésre méltó bátorságról tett tanúbizonyságot a szent-
péteri Csalava Lajos, aki Lénárt Géza községi rendőr se-
gítségével lefogta és lefegyverezte azt az ámokfutó 38 éves 
férfit, aki feleségét húsklopfolóval ütötte.
A háromgyermekes család az 
utóbbi években szétesett, ami 
a férj agresszív viselkedése 
miatt. Elköltözött hazulról, de 
feleségét, gyermekeit folya-
matosan félelemben tartotta.
A múlt héten egy bokorban 
elbújva megvárta, amíg 36 
éves felesége oda érkezik, 
s ekkor előugorva egy nála 
levő húsklopfolóval el kezd-
te ütni. A megvadult férfit 
az sem zavarta, hogy felesé-
ge sikolyaira a szomszédos 
házakból is előjöttek az ott 
lakók, akik közül senki sem 
mert fellépni a férfi ellen, 
egyikük sem sietett a nő se-
gítségére. A férfi eközben 
súlyos sérüléseket okozott 
feleségének. 

Ekkor érkezett a helyszín-
re Csalava Róbert és Lénárt 
Géza a dühöngőt, aki a kö-
zségi járőrre is rátámadt,  le-
fogták és átadták a helyszínre 
érkező rendőrjárőrnek. A fe-
leséget kórházba szállították, 
életét megmentették. A férjet 
vizsgálati fogságba helyezték 
és súlyos testi sértés miatt 
bűnvádi eljárást indítottak 
ellene.

KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11 
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A lévai Barsi Múzeum kiál-

lítása az őskortól napjainkig 
mutatja be a Léván, illetve a 
mai Délnyugat-Szlovákia te-

rületén használt fizetőeszkö-

zöket. A Peter Pleva által 
összeállított gazdag tárlat 
ennek megfelelően az ob-

szidiánnal kezdődik és az 
euróérmével végződik. A 
látogató több száz eredeti 
pénzérmét és papírpénzt, 
valamint egyéb, a témához 
kapcsolódó tárgyat tekint-

het meg időrendi sorrendben.
Az őskorban használt fizető-

eszközök után kelta és római 
pénzek, majd a középkori és 
újkori magyar uralkodók pén-

zei következnek. Különösen 
sok fizetőeszközt láthatunk a 
19. és a 20. századból. A 18. 
század végétől megjelent pa-

pírpénzek az egyes korszakok 
szerint csoportosítva, falra 
függesztett tablókon kerülnek 
bemutatásra. A tárlatot „Az 
éremgyűjtő irodája” elnevezé-

sű sarok egészíti ki.
A kiállítás jövő év február 8-ig 
tekinthető meg a Duna Menti 
Múzeum Zichy-palotabeli ki-
állítótermében.

Komárom nagyon gazdag zenei múlttal büszkélkedhet. A karéneklés mindig is fontos sze-
repet töltött be városunk múltjában. E gazdag énekkari életre és hagyományra hivatkozva 
szerveztük meg a Dél-Szlovákia Énekkarainak Koncertjét, mely méltóképpen bizonyította, 
hogy a jelenben is kitűnő énekkarok tevékenykednek a régiónkban. Rendezvényünk színtere 
a Komáromi Városi Művelődési Központ volt. A Dél-Szlovákia Énekkarainak Koncertje a 
Komáromi Regionális Művelődési Központ és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága 
indítványozására jött létre. A 2018-as évet az Énekkarok Úniója és a pozsonyi Nemzeti Műve-
lődési Központ az Énekkarok évének hirdette meg, Szlovákia Énekelj 2018! alcímmel.
Rendezvényünk vendége volt 
Csenger Tibor, Nyitra Megye 
Önkormányzatának alelnöke, 
aki rövid beszédével megnyi-
totta a hangversenyt. Viera 
Vlčková, a Komáromi Regi-
onális Művelődési Központ 
igazgatónője beszédében szere-

tettel fogadta úgy a vendégeket, 
mint a résztvevőket is. További 
vendégeink voltak: Stubendek 
László, Komárom polgármes-

tere, Igor Valentovič, a pozso-

nyi Zenei Központ igazgatója, 

Szalay Silvia, a Szlovákiai 
Magyar Zenebarátok Társasá-

gának elnöke, Kazán József, 
a Szlovákiai Magyar Zene-

barátok Társaságának alelnö-

ke, Varga Anna, a Komáromi 
Városi Művelődési Központ 
igazgatónője, Eleonóra Hunča-

gová a pozsonyi Nemzeti Mű-

velődési Központból és Juhász 
György, a Selye János Egyetem 
rektora. 
A műsorban szerepeltek: A 
Komáromi Városi Művelő-

dési Központ és a Jókai Mór 
Alapiskola Kicsinyek Kórusa 
és Gyermekkara, vezényelt 
Pfeiferlik Annamária és Juhász 
Mónika, zongorán kísért Pász-

tor Éva.
A Komáromi Városi Műve-

lődési Központ és a Jókai 
Mór Alapiskola GAUDIUM 
vegyes kara, valamint a Se-

lye János Gimnázium ének-

kara és hangszeres kamara-

együttese, vezényelt Stirber 
Lajos.

A Selye János 
Egyetem CAN-

TUS IUVEN-

TUS Női Kara, 
vezényelt Orso-

vics Yvette, zon-

gorán kísért Fe-

hér Eszter. 
A Csemadok Ko-

máromi Városi 
Szervezete és a 
Városi Műve-

lődési Központ 
C O N C O R D I A 
vegyeskara, vezé-

nyelt Stubendek 

István, zongorán kísért 
Ternóczky István.
A Komáromi Marianum 
Egyházi Iskolaközpont 
SCHOLA MARIANA 
Kórusa, vezényelt Or-
sovics Yvette, zongorán 
kísért Lucia Kolenčíko-

vá, fuvolán kísért Bathó 
Lilla.
A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok VASS 
LAJOS kórusa, vezé-

nyelt Józsa Mónika.
A műsor utolsó pont-
jaként összkaros fellépések 
voltak. A háromszáz tagú össz-

kar a Komáromi Kamarazene-

karral együttesen felejthetetlen 
élményt nyújtott. Vezényelt 
Józsa Mónika és Medveczky 
Szabolcs. 
Régiónk énekkarai olyan ha-

zai szerzők műveit adták elő, 
mint: István Németh- Šamo-

rínsky, Rajter Lajos, Szíjjártó 
Eugen, Zahovai Ernő, Dobi 
Géza, Zemanovszky Alfréd, 
Mikula Zdenko, Novák Milan, 
Hrušovský Ivan és Burlas La-

dislav. Az említett szerzők pá-

lyafutásuk során a magyar vers-

írók szövegeire értékes zenei 
műveket alkottak, illetve ma-

gyar népdalokat dolgoztak fel.
A koncertet a Szlovák Rádió 
munkatársai rögzítették.
A rendezvényen még két je-

lentős esemény történt. A 
pozsonyi Nemzeti Művelő-

dési Központ kitüntetésben 
részesítette Komárom zenei 
életének két meghatározó 
személyiségét. Stubendek Ist-
vánnak, életének jubileuma 
alkalmából a karéneklés terén 
végzett kiemelkedő munkás-

ságáért és eredményességéért 
és Harmat Rudolfnak, a zenei 
kultúra és kamarazene terén 
végzett eddigi tevékenységéért 
és eredményességéért a díjakat 
a pozsonyi Nemzeti Művelő-

dési Központ vezérigazgatója 
nevében Eleonóra Hunčagová 
adta át.
Második jelentős eseményünk 
a „Komárom zenei élete a 19. 
századtól napjainkig” című 
kiadvány bemutatása volt. A 
kiadvány fő célja a karének 

és a kamarazene századunkon 
keresztüli fejlődéséről szóló 
értékes információk bemutatá-

sa minden érdeklődő számára, 
melyben az olvasók nagyra 
becsült korabeli fényképeket 
is megtalálhatnak. Kiadója a 
Komáromi Regionális Mű-

velődési Központ. Szerzője, 
a sokéves karvezetői múlttal 
rendelkező pedagógus Stirber 
Lajos.
Nagy köszönet mindenkinek, 
aki részt vett ezen a nagyszerű 
rendezvényen. A fellépő ének-

karoknak köszönjük a magas 
szintű felkészültségüket és a 
felejthetetlen élményt.
A rendezvény fő partnere és 
anyagi támogatója a pozsonyi 
„Fond na podporu umenia” 
(Művészetet Támogató Alap). 

Litauszki Pavol

Dél-szlovákiai énekkarok seregszeméje

hetségkutató műsor abszolút 
győztese.
Németországi tanulmányai alatt 
számos alkalommal szerepelt 
már színpadon, az iskolai pro-

jekteken kívül fellépett még a 
Bremerhavenban, Puccini: La 
rondine operájából Liset sze-

repét játszotta, illetve Brémai 
Die Glocke-ben és a müncheni 
Prinzregententheatr Gartensaal-
ban Düsseldorfból a verseny 
első helyerzettjének járó díjjal 
jött haza. És még egy öröm hír: 
a tervek szerint év végén jelenik 
meg Réka debütáló lemeze az 
Accademia di Monaco együt-
tessel Infurore címmel. 

Gidró Bonifác matematika-fizika nap
a komáromi Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium immár 26. alkalommal 
szervezte meg a Gidró Bonifácról elnevezett matematika-fi-
zika napot, melyre november 9-én az iskola aulájában került 
sor. Az esemény alkalmából a diákok és tanárok többféle elő-
adást hallgathattak meg a fizika- és matematika-tudomány 
különböző területeiről. 
Az eseménysorozatot 1993-ban 
indította útjára dr. Ipóth Bar-
nabás, iskolánk egykori igaz-

gatója, valamint Oláh György, 
egykori matematikatanár. A 
rendezvényt Gidró Bonifác 
emlékének szentelték, aki a kö-

zépiskolát Csíksomlyón végez-

te. 1888-ban lépett be a bencés 
rendbe, majd Pannonhalmán 
végzett teológiai tanulmányo-

kat. 1893-ban a budapesti egye-

temen mennyiségtan-termé-

szettan szakos tanári oklevelet 
szerzett. 1894-ben szentelték 
pappá Győrött. A bencés gim-

názium legendás matematika-
fizika szakos tanára, 1920-1939 
között pedig igazgatója is volt 
– neki köszönhetjük, hogy a két 
világháború közötti időszakban 
a gimnázium megőrizte magyar 
jellegét. 
A rendezvénysorozat azóta is 
nagy sikernek örvend, az elő-

adásokon minden évben közel 
100 diák, valamint a környék 
pedagógusai vesznek részt. 
A rendezvényt Horváth Kata-

lin, a matematika tantárgybi-
zottság elnöke nyitotta meg. 
Ezután a fizika tantárgybi-
zottság meghívásának eleget 
téve Tóth Pál tartott előadást 
Fizibusz – Kísérletek a fizika 
világából címmel. 

A fizika előadással párhuza-

mosan folytak a matematika 
területét érintő előadások, me-

lyeket az iskola informatika és 
matematika tantárgybizottságai 
szerveztek. Elsőként iskolánk 
tanára, Édes Attila a látványos 
matematikai transzformációkról 
számolt be, majd Horváth Kata-

lin, a Selye János Gimnázium 
tanára értékelte az iskolánkban 
matematikából írt belépő felmé-

rőket. 
Vajányi Orsolya, 

a Selye János Gimnázium 
tanára

Fotó: RNDr. Holczhei Árpád

Selyés diákok sikere
a Kincskeresők országos konferencián

A Kincskeresők, regionális értékeket kutató diákok országos konferenciájának rendszeres 
résztvevőiként (Rancsó Kamilla, Lucza Ákos, Rancsó Sarolta) természetes volt számunkra, 
hogy az idei tanévben is egy új kutatómunkával veszünk rajta részt. Igyekszünk az általunk 
választott témában mindig a lehető legátfogóbb előadást összeállítani, ezért a kutatómunka 
már a nyár folyamán kezdetét vette.
Levéltárban jártunk, interjúkat 
készítettünk, hogy november-
re össze tudjuk állítani dolgo-

zatunkat. Ezúttal a második 
világháború ideje alatt egy 
hetényi pár által íródott szerel-
mes leveleket dolgoztam fel, 
izgalmas volt számomra ol-
vasni a férfi sorait. A kétnapos 

rendezvénysorozatra november 
7-én és 8-án került sor. Már 
rutinos előadóként élvezettel 
mutattam be az összegyűjtött 
információkat és figyeltem a 
közönség érdeklődő tekintetét. 
A színvonalas előadásoknak kö-

szönhetően az idei évben is sok 
mindent tanultunk a többi elő-

adótól, egymástól. Külön öröm 
számunkra, hogy az idei évben 
az aranysáv mellett egy külön-

díjban is részesültünk, melynek 
köszönhetően a nyár folyamán 
egy ötnapos hon  -
is  me re ti tábor-
ban vehetünk 
részt, csiszolhat-
juk elő adói kész-
sé gün ket és is-
merkedhetünk 
Kőszeg városá-

val. Szeretnénk 
m e g k ö s z ö n n i 
Deák Irén tanár-
nő támogatását, 
hogy az idei év-

ben is egy, az 
érdeklődési kö-

rünknek megfe-

lelő verseny részesei lehettünk.
Büszkén mondhatjuk el, hogy 
a Selye János Gimnázium szá-

mára fontos, hogy minden terü-

leten csiszolja diákjai tudását, s 
ezzel erősítse az intézmény jó 
hírét is.

Rancsó Sarolta, III. A

A képen: (balról) Rancsó Sa-
rolta (III. A), Rancsó Kamilla 
és Lucza Ákos (I. B) a zsűri 
elnökétől veszik át az első he-
lyezésért járó díjat

Kristóf Réka hamarosan első lemezét mutatja be
A komáromi művésznő addig sem unatkozik, mert a stúdiófelvételek között jutott ideje arra, 
hogy november elején részt vegyen Európa egyik legnagyobb komolyzenei megméretteté-
sén, a düsseldorfi Anton Rubinstein Akadémia énekversenyén. A megmérettetésen Joachim 
Tschiedel zongoraművész kísérte, ahol fél órás programot kellett bemutatnia minden részt-
vevőnek. Smetana, Bizet (Carmen), Mozart és nem utolsósorban Kodály, valamint Bartók 
darabokat hallhatott a zsűri az énekesnőtől.
Kristóf Réka Komáromban 
született, magyarként zenei 
környezetben nevelkedett, ahol 
a kultúra és a népzene kulcs-

fontosságú szerepet játszott. 
2010 és 2012 között kezdte 
meg zenei tanulmányait Do-

bi-Kiss Veronikánál a Richter 
János Konzervatóriumban. 
2012-ben felvételt nyert a 
Brémai Zeneművészeti Főis-

kolára, ahol Prof. Laki Krisz-

tina és Prof. Thomas tanítvá-

nyaként kamatoztatta tudását. 
2016 októberétől Prof. Fenna 
Kügel Seifried tanítványa az 
August Everding Színiakadé-

mia, Zene- és Színművésze-

ti Főiskolán, Münchenben. 
Rendszeres résztvevője Laki 
Krisztina mesterkurzusainak, 
valamint részt vett már A. 
Kirchschlagerrel és M. Marti-
neauval, Prof. Gerd Ueckerrel 

mesterkurzusain is. 2011-ben 
a szegedi VII. Nemzetközi 
„József Simándy” Énekverse-

nyen elnyerte Simándy József 
özvegyének különdíját, 2015-
ben Timmendorfer Strandon, 
Walter és Chalrolle Hame 
Alapítvány különdíjasa lett. 
2017-ben a Deutsche Bühnen-

vereinen ösztöndíjasa. Szintén 
2017-ben több száz jelentkező 
közül ő lett a Virtuózok te-



A komáromi Munka Utcai 
Alapiskolában ebben az évben 
is megrendeztük őszi célszerű 
gyakorlatunkat. Az előadások 
illetve foglalkozások témái 
adottak, s bizony évről évre 
kihívást jelent pedagógusa-
inknak, hogy ezeket érdekes, 

interaktív módon tálalják ta-
nulóink számára. Idén ismét 
sikerült megújulniuk, s lát-
ványos, szórakoztató foglal-
kozások keretén belül elsajá-
títtatniuk az előírt témákhoz 
kapcsolódó ismereteket. 
Napsütéses őszi gyakorlatun-

kat ebben az évben néhány 
segítőkész szülő és szakember 
révén még színesebbé vará-
zsoltuk: iskolánk meghívását 
elfogadták a komáromi tűz-
oltóállomás tűzoltói, az izsai 
önkéntes tűzoltók és a komá-
romi ZaMED mentőállomás 
mentőtisztjei. Az iskola ud-
vara és folyosója így percek 
alatt megtelt kis tűzoltókkal 
és „sérültekkel”. A szakem-
berek bemutatták az általuk 
használt eszközöket, melyeket 
tanulóink nagy lelkesedéssel 
ki is próbáltak. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni vendé-
geink önfeláldozó munkáját és 
izgalmas bemutatóját.
E nap zárszavaként idéznék 
egy folyosón elcsípett mondat-
foszlányt: „Ez igen ott volt…!”

 Podlupszki Tímea
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Éremeső Párkányból
A szakközépiskolások versenyei elsősorban iskolájuk számá-
ra fontos, hiszen tanulóik eredményei egyben az iskola okta-
tási színvonalát is tükrözik. Legutóbb Párkányban került sor 
egy megmérettetésre, amely a „Párkányi Mokos kupa – ad-
venti szabadtéri főzőverseny” nevet viselte, s ezen részt vett a 
gútai Schola Privata magán-szakközépiskola pincér-szakács 
tagozatának csapata is.
Az iskola csapata rendkívül 
jól szerepelt, hiszen a desz-
szertek kategóriában és a leves 
kategóriában aranyérmes lett, 
a főételek kategóriában pedig 
bronzérmes. Rendkívüli meg-
lepetésként a szakmai különdíj 
is Gútára került, amit a hozott 
meglepetés-feladat megoldá-
sáért, a Népi gasztronómiáért 
ítélt oda.

Felvételünkön (fent) a gú-
tai csapat látható: (balról 
jobbra) Kováč Erik, Ďurčo 
Vojtech, Rečka Laura (igaz-
gató-helyettes), Jóba Anikó 
(felkészítő mester), Takács 
Viktória, Kalmár Klaudia, 
(guggoló) Szabó Imre, * 
Lent: Készül a halászlé

A célszerű gyakorlatunk margójára

„Ez igen ott volt”…

Nemesócsa legidősebb lakosa ezen a héten töltötte be a 96. 
életévét a kolozsnémai nyugdíjasotthonban. Szajkó Ilonka 
nénit úgy ismerik és tisztelik Nemesócsán, mint egy becsü-
letes keresztyén hittel élő embert, aki míg aktív munkaéveit 
töltötte, nagyon sok nemesócsai tanulónak szerzett örömet 
az alapiskola szakácsaként. Ebben a szépkorban is aktív. A 
nyugdíjasotthonban is nevel virágokat, részt vesz minden 
kulturális rendezvényen és folyamatosan követi a régió életét. 
Egyik legrégibb előfizetője és rendszeres olvasója a Dunatáj-
nak. Felvételünkön Ilonka nénit a kolozsnémai nyugdíjasott-
hon alkalmazottai és lakói nevében az otthon igazgatója, Pint 
Tibor mérnök köszöntötte.

Nyilatkozik Horváth Árpád, a régi – új polgármester

Hogyan tovább?
Tagadhatatlan, hogy a Komáromi járás városai közül Gúta lakossága volt az, amely 
nem csupán további bizalmat szavazott a város eddigi polgármesterének, hanem 
egyben további négy évre felhatalmazta kitűzött feladatainak teljesítésére. A statisz-
tikai adatokból megtudhattuk, hogy a város lakosságának 52 %-a járul urnákhoz, 
ami azt jelenti, hogy 4 610-en szavaztak. Közülük 2 149-en Horváth Árpádra adták 
voksukat, ami az érvényes szavazatok 46,9 százaléka volt.

* Először is szeretnénk gra-
tulálni a sikeréhez. – Ez nem 
csak az én sikerem, hanem azé 
a csapaté, amely mögém állt, 
illetve a város lakosaié, akik át-
érezték a szavazás fontosságát. 
Mi nem ígérgettünk, hanem 
tényeket közöltünk arról, amit 
sikerült elérnünk, illetve reális 
terveinkkel próbáltuk megy-
győzni a választókat.
* Az igazsághoz hozzá tarto-
zik, hogy sokan voltak azok 
is, akik a másik két polgár-
mesterségért küzdőt támo-
gatták… – Ezen nem lehet 
meglepődni. Gúta kisváros, itt 
mindenki, mindenkit ismer, ha-
talmas baráti és rokoni tömeget 
lehet így megmozdítani. Aki 
figyelemmel kísérte az esemé-
nyeket, a városi televízióban a 
jelöltek közötti párbeszéd so-
rán rádöbbenhetett arra, hogy 
az ott elhangzott programok 
sok esetben elrugaszkodott, 
megalapozatlan érvelésekhez 
hasonlítottak, és nem a valós 
lehetőségekhez, megvalósítha-
tó elképzelésekhez. Minden-
kinek szíve-joga légvárakat 
építeni, csak számolni kell 
azzal, hogy harminc évvel a 
bársonyos forradalom után már 

nehéz üres ígéretekkel elkáp-
ráztatni a választókat. Tudni 
kell, mire van lehetősége a vá-
rosnak, mi a saját kompetenci-
ája. Nagyon is érvényes ebben 
az esetben is a közmondás, 
ami arról a bizonyos takaróról 
szól… A költségvetés szigorú 
kereteket szab.
* Rövid kérdés: Hogyan to-
vább? Ott szeretnénk foly-
tatni, ahol a választások előtt 
tartottunk. Már második olva-
satba került az egészségügyi 
központ bővítésének tervezete. 
Nem csak impozáns, látványos 
fejlesztésére kerül sor, ha-
nem a szakorvosok számának 
bővítésére is. Ezzel egyfajta 
központi jelleget is kap Gúta. 
Áttörő sikert tudtunk elérni 
a Nyugat-szlovákiai Víz- és 
Csatornaművekkel folyó tár-
gyalások során, amelynek 
eredményeképp a cég vállal-
ta, hogy önerőből felépít egy 
korszerű tisztítóállomást. A 
következő hét folyamán aláír-
juk a szerződést a kerékpárút 
bővítésére, amely az alsó híd-
tól a vízimalomig vezet majd. 
Szívügyemnek tartom, hogy a 
városi járdák állapotán javít-
sunk, érzem, hogy itt lema-

radás tapasztalható. Nagyon 
sok feladat és terv vár ránk, 
azonban a fejlesztési terveket a 
képviselők közös akarata kell, 
hogy tükrözze. 
* Lesz változás a képvise-
lőtestület munkájában? – 
Szeretnénk ésszerűsíteni, még 
hatékonyabbá tenni a testü-
leti munkát. Terveim szerint 
december 3-án tartjuk meg 

az ünnepélyes, alakuló ülést, 
amelyen azonban már sze-
mélyi kérdésekről is dönteni 
szeretnénk, ami a bizottságok 
valamint a tanács összetételét 
illetti.
* Sok sikert kívánunk önnek 
és a városi érdekeket szolgá-
ló képviselőknek.

Fehér Holló
Érdemrend

A Fair-play Szövetség és a Via 
Iuris alapította Fehér Holló 
Érdemrendet 11. alkalommal 
ítélték oda. Idén csak egy – 
kollektív – elismerést adtak át, 
amelyet Ján Kuciak és az ok-
nyomozó újságírók csoportja 
kapott. Kuciak mellett Pavla 
Holcová (Oknyomozó Újság-
írói Központ), Xénia Maka-
rová (Trend), Zuzana Petková 
(exTrend), Monika Tódová 
(Denník N), Marek Vagovič 
(Aktuality.sk) és Adam Valček 
(SME) szerepel a listán. A 
Tisztességes Szlovákiáért tün-
tetéssorozat szervezőit a Fehér 
Holló Érdemrend különleges 
köszönetével méltatták. 

Tudós lelkészükre
emlékeztek

A szatmárnémetiben született 
Katona Mihály Komáromban 
és Búcson teljesített tanári és 
lelkészi szolgálatot, sírja is 
itt található. Az ő nevét viseli 
a helyi Katona Mihály Alap-
iskola, amely a református 
egyházközséggel közösen 
szervezte meg a XIX. Kato-
na Mihály Napokat, ahol az 
iskolás gyermekek műveltsé-
gi vetélkedője, kiállításmeg-
nyitó, és előadások követték 
egymást. November 11-én 
ünnepi istentiszteletet tartottak 
a református templomban, igét 
hirdetett Nt. Molnár László 
nyugdíjba vonuló búcsi lel-
kész. Közreműködött a madari 
és a búcsi egyházi énekkar. A 
rendezvény Katona Mihály-
nak a református templom 
falán elhelyezett emléktáblája 
megkoszorúzásával ért véget.

Magyarul is le lehet tenni a képviselői és polgármesteri esküt
Merjünk élni alkotmányos jogunkkal

Ezekben a napokban már megkezdődnek azok az ünnepi 
képviselőtestületi ülések, amelyeken az újonnan megválasz-
tott polgármesterek és képviselők az Alkotmány értelmében 
leteszik esküjüket. Ehhez kívánunk tanácsot adni Őry Pé-
ternek, az MKP Országos Tanácsa elnökének írásával.
Ne feledjük, a hatályos jog-
szabály értelmében a novem-
ber 10-i helyhatósági választá-
sokat követően harminc napon 
belül meg kell tartani a képvi-
selő-testületek alakuló ülését. 
Az alakuló ülésen a meg-
választott polgármesterek 
és a képviselők ünnepélye-
sen esküt tesznek arra, hogy 
munkájukat az alkotmány és 
a törvények értelmében és 
szellemében, lelkiismeretük 
és legjobb tudásuk szerint 
végzik majd. A kisebbségi 
nyelvhasználati törvény lehe-

tővé teszi az anyanyelv hasz-
nálatát minden olyan telepü-
lésen, ahol egy adott nemzeti 
kisebbség aránya eléri az ösz-
szlakosság legalább húsz szá-
zalékát.
A Magyar Közösség Pártja 
ennek szellemében felhívja a 
polgármesterek és az önkor-
mányzati képviselők figyel-
mét arra, éljenek anyanyelvi 
jogaikkal, és esküjüket az ál-
lamnyelv mellett magyarul is 
tegyék le.

Őry Péter,
az MKP OT elnöke

A községi önkormányzati testület
képviselőjének esküje:

„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek,

a község érdekeit védelmezni fogom,
a Szlovák Köztársaság Alkotmánya,

az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános 
érvényű jogszabályok rendelkezéseit betartom,

és a képviselő-testületi tagságom gyakorlása során
a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint

juttatom érvényre azokat.”
A község polgármesterének esküje:

„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy köte-
lességeimnek rendesen eleget teszek, a község és a Szlovák 
Köztársaság érdekeit védelmezni fogom. A Szlovák Köztár-
saság Alkotmányának, az alkotmányos törvények, a törvé-
nyek és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezé-
seit a polgármesteri tisztségem gyakorlása során a legjobb 

tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre.”

Ha ősz, akkor csőtörések?
Fellélegezhetnek a KOMVaK illetékesei, 
mert ezúttal nem az örsújfalusi Kertek alja 
utca áldatlan állapotával akarunk foglalkoz-
ni, hanem a község vízellátásával. Múlt hé-
ten pénteken a templom közelében sajnálatos 
csőtörés történt, amely miatt a komáromi vá-
rosrész egy része teljes elzárás alá került. A 
cég dolgozóinak köszönhetően a késő délutá-
ni órákban már elindult a vízszolgáltatás, de 
sok helyütt szombaton és vasárnap is rozsdás 
és nem éppen illatmentes víz folyt a csapok-
ból. Tekintettel a szombati állami ünnepre, az 
örsújfalusiak nehezményezik, hogy nem állt 
rendelkezésükre ivóvízzel feltöltött lajtosko-
csi.

Húsz éves a Bellő!
Múlt hét végén tartott fergeteges 
bulit az ógyallai Bellő együttes, 
amely fennállása 20. évforduló-
ját ünnepelte. Munkásságukról 
lapunk jövő heti számában kö-
zöljük írásunkat.
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A múlt havi szerencsés megfejtőnk Remes Erika, madari olvasónk. Nyereményét postán kapja.
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

Reggelinél

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

Némileg meglepő ugyan, de 
vannak olyan zöldségek, ame-
lyeknek a magjait elvethetjük 
a kiskertben még november 
végén is. A késő őszi vetés 
neve a tél alá vetés, és kocká-
zatos is lehet, mégis nagyon 
sok előnye van a módszernek. 
Olvassa el, milyen zöldségek 
magjait érdemes ilyenkor el-
vetni, és mire kell odafigyel-
ni, hogy már tavasszal a saját 
kiskerti zöldségeket fogyaszt-
hassuk.
Sokan azt gondolhatják, hogy 
késő ősszel főleg a fagyok mi-
att kell aggódni, pedig a téli 
felmelegedés sokkal jobban 
károsíthatja az elvetett mago-
kat. A melegtől ugyanis ha-
marabb kicsírázhatnak, a visz-
szatérő fagyok pedig teljesen 
elpusztíthatják a fejlődő növé-
nyeket. Ezért érdemes kisebb 
mennyiséggel megpróbálni 
ezt a kései vetési módszert, de 
ha sikerül, akkor már kora ta-
vasszal betakarításra alkalmas 
zöldségek lesznek a kertben.
A tél alá vetés kockázatos, de 
segíthet a növénynek olyan 
fejlettségi állapotba kerülni, 
amiben a kártevők megjelené-
sekor már védettebbek lesznek 
ellenük.
A tél alá vetés ideális időpont-
ja az, amikor már elég hideg 
van ahhoz, hogy a magok ne 
induljanak csírázásnak, a talaj 
azonban még nem fagyos. A 
módszer egyik előnye, hogy 
a november végén elvetett 
magok tavasszal már akkor 
fejlődni kezdenek, amikor 
egyébként a talaj állaga és 
hőmérséklete miatt már nem 

lehetne vetni. Ennek következ-
tében pedig a zöldségek jóval 
hamarabb beérnek majd.
A tél alá vetéshez a rövid te-
nyészidejű, korai zöldségek 
magjait ajánlják.
A korai zöldborsó magjait 
ilyenkor is elvethetjük, érde-
mes azonban a magokat leg-
alább 8 centiméter mélyre ásni. 
Már ilyenkor ajánlott támrend-
szert készíteni a borsónak, így 
növelhető a hozam is. A vö-
röshagymát is érdemes ilyen-
kor elvetni, mégpedig 5-10 
centiméteres közökkel. De tél 
alá vetésre alkalmas még a 
sárgarépa, a petrezselyem, a 
fokhagyma, a saláta, a lóbab, 
a metélőhagyma, a torma és a 
sóska is.
A tél alá vetés kockázata, hogy 
a téli időjárás kiszámíthatat-
lansága miatt nem biztos, hogy 
minden vetés kikel majd. Sőt, 
az is előfordulhat, hogy a vesz-
teség viszonylag nagy lesz. 
Komoly előnye azonban, hogy 
kijátszhatjuk vele a kártevőket, 
a növények ugyanis hamarabb 
fejlődésnek, növekedésnek in-
dulnak, minthogy a kártevők 
megjelennének. Ennek kö-
szönhetően alig lesz növény-
védelmi feladat a termények-
kel, és tavasszal is kevesebb 
teendő lesz a kiskertben.
Novemberben osszuk szét a 
rebarbara gyökereket. Novem-
berben pedig a fokhagymát is 
kiültethetjük.
Itt az ideje a póréhagyma be-
gyűjtésének, mielőtt még meg-
fagyna a föld. Gondoskodjunk 
róla, hogy karácsony idején is 
ehessünk endíviát.

Ha tettünk el zöldségeket vagy 
gyümölcsöket, figyeljünk rá-
juk, hogy ne rothadjanak meg, 
illetve, hogy ne fertőzzék meg 
egymást. Kezdjük el begyűjte-
ni az olyan zöldségeket, ame-
lyeket egész nyáron át nevel-
tünk, például a paszternákot és 
a kelbimbót.
Még mindig van idő elvetni 
a disznóbabot és a borsót, de 
üvegbúra alatt tegyük, vagy 
valamilyen hasonló védőszer-
kezet alatt. Figyeljünk oda a 
kis szőrös barátainkra, akik 
igencsak nagy előszeretettel 
fogyasztják az apró magokat.

Novemberi munkák  
a veteményeskertben

Ebben a hónapban fontos a 
veteményeskertünk „karban-
tartása” is. Ha termesztünk ká-
posztaféléket, fedjük le őket. A 
hideg idő beálltával a madarak 
sorban állnak majd, hogy bele-
kóstoljanak, különösen a törpe 
káposztafajtákba.
A metélőhagymát akár be is le-
het vinni a házba télen, és ott 
nevelni. 
Ha még nem vontuk be a gyü-
mölcsfák törzseit zsírszalag-
gal, tegyük meg – higgyék el, 
amíg ezt olvassák, a kis rova-
rok már a fák tövében gyüle-
keznek. Novemberben még 
lehet fás dugványt venni a 
következőkből: ribiszke, kösz-
méte és fekete ribizli.
Ha vetettünk futóbabot, borsót 
és szagos bükkönyt, tegyük el 
jövőre egy száraz helyre. Ves-
sünk télire salátát melegházba 
vagy hidegágyba.

–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

Gyerek az anyjához:
– Anya, apa miért kopasz?
– Mert sokat gondolkodik.
– És neked miért hosszú a hajad?
– Na, menjél szépen játszani!

– Jó napot, uram, visszahoztam önnek a
papagájt, amit tegnap vettem.
– De hiszen ez egy macska.
– Igen, és benne van a papagáj.
Kórházban két nővér beszélget. 
– Mondd, a négyesikrek üvöltenek ennyi-
re? 
– Nem, az apjuk.
Az egyik rab felesége kihallgatást kér a bör-
tönigazgatótól. 
– Mit óhajt, asszonyom ? – kérdi az igazgató. 
– Szeretném, ha a férjem könnyebb munkát 
kapna itt a börtönben. 
– Nézze, az ön férje zacskókat ragaszt, ennél 
könnyebb munkát nem tudunk neki adni. 
– Zacskót ragaszt? Érdekes, nekem azt mond-
ta, hogy alagutat ás…

– Doktor úr, kérem, vizsgálja meg a feleségemet, 
mert nagyon gyerekes a viselkedése. 
– Miben nyilvánul ez meg? 
– Abban, hogy valahányszor fürdök bejön a für-
dőszobába és sorra elsüllyeszti a papírhajóimat…

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Gondtalan, vidám és ba-
rátkozó kedvű. Keresse fel barátait, szeretteit és érezze velük 
jól magát! Mondja el nekik, miként érez irántuk. Arra is kedve-
ző a hét, hogy megvitassa az ön és mások közt fennálló problé-
mákat, illetve hogy jó benyomást tegyen valakire.
HALAK (február 21. – március 20.) Ma legyen kezdeményező 
bármely kapcsolatában; meglehet, hogy kellemes meglepetésben 
lesz része az eredmény láttán. Ne titkolja el érzelmeit mások 
előtt, ossza meg velük! Ez egy jó hét arra, hogy kimozduljon és 
találkozzon régi – új barátaival, hogy élvezzék egymás társasá-
gát, vagy csak úgy általában, társasági életet éljen.
KOS (március 21. – április 20.) Romantikus hangulat lengi körül 
szerelmi életét és egyébként is minden kapcsolata nagyon kedve-
zően alakul. Olyan embereket is magához vonzhat, akik később 
nagy segítségére lesznek. Kreativitása és általában véve a szép-
ség iránti fogékonysága hangsúlyossá válik.
BIKA (április 21. – május 20.) Kellemes, békés időszak köszönt 
önre. Szívesen lustálkodik, kényezteti magát, élvezi az érzékisé-
get. Ha netán problémák merülnének fel egy kapcsolatában, ne 
most akarja megoldani őket; hajlamos most ugyanis a kelleténél 
több engedményt tenni. Különben is jól jön egy kis erőgyűjtés té-
lire.

IKREK (május 21. – június 21.) Fokozott szexuális étvágya 
szerezhet egy kellemes, de kellemetlen hetet is, attól függően, 
hogy mennyi feszültség van kapcsolatában. Kölcsönös belátás 
és engedmények nélkül nézeteltérések keletkezhetnek szerelmi 
életében. Ha most egy új kapcsolat kezdődik, az inkább csak 
tisztán testi vonzalomra épül, így nem valószínű, hogy tartós-
nak bizonyul.
RÁK (június 22. – július 22.) A hétvégét töltse családtagjai vagy 
közeli barátai körében és szakítson időt a befelé fordulásra is. 
Oda kell figyelnie lelki szükségleteire is. Ezt ne hanyagolja el. 
Ellenállásba fog ütközni, vagy vereség érheti, ha most próbálja 
meghódítani a nagyvilágot.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nem járna jól, ha most 
csak magára támaszkodna a másokkal való együttműködés he-
lyett. Akár üzleti, akár személyes vonalon, nem árt megvizsgálni 
kapcsolataiban betöltött szerepét: vajon biztosan nyújt-e annyit, 
mint amennyit ön kap másoktól.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Közelebb kerül ezen 
a héten érzelmi világához és jobban foglalkoztatják énje mé-
lyebb rétegei. Ez az önvizsgálat ideje, és ha nem tud időt 
szakítani vagy helyet biztosítani hozzá, felborul lelki egyen-
súlya. Pszichológiai vagy világnézeti változások mehetnek 
végbe vagy kezdődhetnek el most.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Szellemileg fáradha-
tatlan és tevékeny ezekben a napokban, ami nagyszerű lehetőség 
a tanulásra, vagy hogy csináljon valami különlegeset. Érdeklő-
dése a metafizikai, spirituális, illetve okkult témák felé fordul. 
Főleg arról van szó, hogy igyekszik kiterjeszteni látókörét és 
fejleszteni önmagát.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Most előrébb léphet 
szakmájában vagy hivatásában és elismerésben részesülhet vagy 
bizalmat szavaznak önnek. Kétségtelen, hogy jól alakulnak dol-
gai mindaddig, amíg nem próbálja olyasmivel „megetetni” a töb-
bieket, ami nem is ön igazából. Most a teljes őszinteség jelent 
belépőjegyet a sikerhez.
NYILAS (november 23. – december 21.) Egy hullámhosszon 
van saját és mások érzelmeivel, így nagyon jól megérti és meg-
érteti magát ezen a héten. Jó alkalom a befelé tekintésre és ön-
vizsgálatra. Ha egyedül nem tud megbirkózni egy problémával, 
beszélje meg a dolgot valakivel.
BAK (december 22. – január 20.) Kész és képes a nyílt és vi-
lágos párbeszédre, de véleménykülönbségek merülhetnek fel és 
ellenállásba ütközhet. Kompromisszumra van ilyenkor szükség, 
de ezt nem könnyű elérni. Támaszkodhat semleges döntőbírák 
segítségére is, de most semmiképp se kerülje el az eltérő nézetek 
ütköztetését.
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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

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

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

Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe, 

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

Predám pračku s názvom MONSATOR.
Cena dohodou. T. č: 0902 428 401

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570
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MŰSORA JÁNLAT
november24-től  30-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 lá -
d i  t i t kok ,  13.50 Beve rly 
H i l l s - i  n i nd zsa (a mer.) , 
15.50 Wal ke r,  a  t exasi 
kopó (a mer.) ,  16.55 He -
g y i  dok tor  (német) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Halá los 
i r a mba n 7 (a mer.) ,  22 .0 0 
Mi ke és  Dave e sk üvőhöz 
csaj t  ke res  (a mer.) ,  0.20 
A professzor  (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.35 
Pacsi!, 12.40 Autogram, 
13.05 Az igazi nő, 14.20 
Új csaj (amer.), 14.50 A 
simlis és a szende (amer.), 
16.00 Jackie, a jóf iú 
(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
X-Faktor, 22.35 A fan-
tasz t ikus Bur t Wonders-
tone (amer.), 0.45 Vérme-
sék (amer.)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 10.50 Tűsarok 
nyomozó (amer.), 12.40 
Élet, vagy valami hasonló 
(amer.), 14.40 ValóVilág, 
19.40 Őrült, dilis, szerelem 
(amer.), 22.00 ValóVilág, 
23.30 Behálózva (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, 23.55 Akvár i-
um Stage Pass, 0.50 Paga-
nini (olasz)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .45 Rex Rómá-
ba n (német) ,  13.35 Visz-
sza t é rés  a  t i t kos ke r tbe 
(a mer.-német) ,  15.15 
Fotó Háber  (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 
Ta r za n ,  a  majmok u ra 
(a mer.) ,  21.50 A vad ász 
(ausz t r á l) ,  23.35 O n t he 
Spot ,  0.35 Ö nök ké r t ék

Duna World
10.40 Öt kont inens, 11.25 
A Benedek ház (magyar), 
13.20 Andrásfalvy Ber-
talan, 14.15 Család-ba-
rát , 16.20 Új idők új da-
lai , 16.50 Női kézi labda , 
18.45 Térkép, 19.20 Ízőr-
zők, 20.00 Dokuzóna, 
21.00 Híradók, 21.35 Fáb-
r y, 23.00 Tóth János (ma-
gyar), 0.00 Opera Café

Pozsony 1
12.00 Szlovákia, szeret-
lek!, 14.35 Poirot (angol), 
16.10 Szteppelő százlábú 
(francia), 17.55 Úttalan 
utakon, 18.25 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 22.25 
Madárfészek (amer.), 0.15 
Marple kisasszony (angol)

Pozsony 2
13.45 Kvartett ,  14.45 
Labdarúgás,  17.10 EL 
magazin,  18.30 Esti  mese, 
18.45 Műlesiklás,  20.35 
A hegyek menyasszonya 
(szlovák),  22.10 Babilon 
Berlin (német),  22.55 Ba-
bilon Berlin (német) 

Markíza tv 
7.10 A kék könyv titka 
(amer.), 11.25 Huncutka 
(amer.), 13.45 Vezet a r it-
mus (amer.), 16.15 Ízlések 
és pofonok (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 A holnap határa 
(amer.), 22.45 D-Tox (né-
met-amer.)

JOJ TV
9.55 Nálunk, ot thon, 11.10 
Ik rek, 12.40 Csillag szü-
let ik, 14.15 John Car ter 
(amer.), 17.00 Aranyhaj 
és a nagy gubanc (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.05 Spor t , 20.20 
Csillag szület ik, 23.00 
Felkoppintva (amer.), 2.35 
A mélység (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
8.50 Mása és a medve 
(orosz), 10.25 Több, mint 
testőr (amer.), 13.40 Ket-
tőn áll a vásár (amer.), 
15.50 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 16.55 Hegyi 
doktor (német), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Sztárban sztár, 
22.00 40 és annyi (amer.), 
01.20 Dől a lé (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 11.20 High 
Life, 12.55 Lila füge, 14.00 
Profi a konyhámban, 15.40 
Tintaszív (amer.-angol), 
18.00 Híradó, 18.55 A vas-
ember (amer.), 21.25 Arma-
geddon (amer.), 1.15 Nincs 
határ (amer.)

RTL II
11.10 Szökevény szerelem 
(amer.), 13.40 Segítség, baj-
ban vagyok!, 16.40 Őrült, 
dilis, szerelem (amer.), 
19.00 Showder Klub, 20.00 
ValóVilág, 23.00 BeleVa-
lóVilág, 23.30 Szilveszter 
éjjel (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 A két 
Lot t i (német), 19.50 Pep-
pa malac, 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 Hasta la 
Vista! (belga), 23.45 Vel-
vet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.20 Par t itú ra , 
14.10 Aranyok aranya, 
14.40 Ha elfogy a víz , 
15.45 Kísér tetek vona-
ta (magyar), 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Őrangyal 
(amer.), 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.00 
Moliere két keréken (f ran-
cia), 22.50 Az élet ér tel-
me (angol), 0.35 Fábry

Duna World
10.25 Fölszál lot t a páva , 
13.25 Lemezbemutató 
koncer t , 14.40 Magyaror-
szág barlang jai , 15.50 Női 
kézi labda , 18.45 Öt kon-
t inens, 19.25 Szerelmes 
föld rajz , 20.00 Gasz t-
roangyal , 21.35 El rabolt 
évek nyomában, 22.30 
Hogy volt?, 2.30 Kísér te -
tek vonata (magyar)

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.50 Poi rot  (a ngol) , 
15.35 A ra nykez ű ipa ro -
sok ,  16.35 A lá za tosa n 
jelentem (cseh),  19.0 0 
Hí radó,  20.30 A vörös 
kapi t á ny (cseh-sz lová k), 
22 .20 A t ú sz (sz lová k), 
0.0 0 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
12.15 Mesék, 13.30 Tévé-
küldöt t , 14.10 Színészle -
gendák, 14.30 Két lélek 
(szlovák), 15.30 Szóval , 
15.45 Jégkorong, 16.35 
Műlesik lás, 20.25 Self-
r idge ú r (angol), 21.10 Ez 
h ibátlan!

Markíza tv
8.25 Karácsonyi csoda 
(amer.), 10.40 Az arany 
iránytű (amer.), 12.50 
Amazing Spider-Man 2 
(amer.), 15.50 Jó tudni!, 
16.55 Felvég, alvég (szlo-
vák), 18.05 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Equalizer (amer.), 
23.10 Határtalan indulat 
(amer.), 01.00 Equalizer 
(amer.)

JOJ TV
8.40 Chip és Dale, 9.30 
Aranyhaj és a nagy gu-
banc (amer.), 11.35 Anya 
vagyok, 12.30 Szökőhév 
(amer.), 14.50 A futár 
(amer.), 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.25 Spor t , 20.35 A he-
tedik mennyország, 23.00 
A prér i u rai (amer.), 2.00 
Tracers (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 Julieta (me-
xikói), 15.45 Titkok szállo-
dája (mexikói), 16.50 Cen-
net (török), 18.00 Tények, 
19.00 Ninja Warrior Hun-
gary, 22.00 Halálos iram-
ban (amer.), 1.30 Elrabolva 
(amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 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.), 2.05 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, 0.45 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.10 Ha 
elfogy a víz , 14.10 A 
múlt árnyékában (szlo-
vák), 15.05 Alpesi őr járat 
(olasz), 16.15 A hegyi dok-
tor (német), 18.35 Sorsok 
útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Kék-
fény, 21.25 A legendák hi-
vatala (amer.), 22.30 NCIS 
(amer.), 23.20 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.25 Szerető f ia, Péter 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Roma magazin, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Életkor, 16.20 Ízőrzők, 
16.50 Öt kontinens, 17.25 
Ízőrzők, 18.00 Gasztroan-
gyal, 18.55 Virágzó Ma-
gyarország, 20.00 Hogy 
volt?, 21.35 Ridikül, 22.35 
Kulturális világörökségek 
Japánból, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Recept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 A nagy (orosz), 22.35 
Riporterek, 23.15 A különle-
ges ügyosztály

Pozsony 2
12.30 Kerékpározás, 13.25 
Az út, 14.30 Park, 15.30 
Nemzetiségi magazin, 
16.00 Dokumentumfilm, 
16.25 Autószalon, 17.45 
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
A diagnózis, 21.30 Doku-
mentumfilm, 22.25 13 óra 
(francia) 

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)

JOJ TV
10.40 Új lakások, 12.30 
Topsztár, 13.00 Csillag 
születik, 15.20 Rendőrök 
akcióban, 16.30 Híradó, 
16.50 Főzd le anyámat!, 
17.50 Tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 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 Cennet 
(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!, 
12.30 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, 13.45 
Miss BG, 15.25 Dóra és 
barátai, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 19.00 Sammy 
és barátai, 19.30 Maja, a 
méhecske, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Született 
szinglik (amer.), 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Velvet Divatház 
(spanyol)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.05 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.00 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), 22.30 Cédrusliget 
(amer.), 23.20 Acélmagnóli-
ák (amer.)

Duna World
11.35 Harminchárom név-
telen levél (magyar), 13.20 
Nemzetiségi magazinok, 
14.20 Család-barát, 16.20 
Szerelmes földrajz, 16.50 
Térkép, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 20.00 Beug-
ró, 20.55 Prima Primissima 
kisfilmek, 21.35 Ridikül, 
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, 16.50 Can-
dice Renoir (francia), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranykezű iparosok, 21.30 
Az igazság (cseh), 22.50 
Cain kapitány (amer.)

Pozsony 2
12.35 Kerékpározás, 14.30 
Tudományos magazin, 15.30 
Ruszin magazin, 16.25 Va-
dászoknak, 17.45 Szia, Szlo-
vákia!, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 Dokumentum-
film, 21.00 Diana halála (an-
gol), 22.25 Talk show, 23.35 
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), 2.25 
A farm

JOJ TV
10.40 Igaz történetek, 12.35 
Topsztár, 13.10 Csillag szü-
letik, 15.20 Rendőrségi ese-
tek, 16.30 Hírek, 16.50 Főzd 
le anyámat!, 17.50 Tárgya-
lóterem, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Senki sem tö-
kéletes, 22.10 Miniszterek 
(szlovák), 22.55 Maffia törté-
netek, 23.25 Ikrek

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 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 Rocky 5 (amer.), 1.25 
Zoo (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 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), 2.10 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 BeleValóVilág

 M2
12.40 Laura csillaga, 14.10 A 
bűvös körhinta, 14.55 Samy 
és barátai, 15.45 Moncsicsik, 
17.25 Mickey egér játszótere, 
18.15 Szófia hercegnő, 19.30 
Maja, a méhecske, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Született 
szinglik (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt, 22.40 Odaát (amer.), 
23.25 Az A38 Hajó színpadán, 
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 hegyi 
doktor (német), 17.05 Ri-
dikül, 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.35 
Partitúra, 21.35 A becsület 
ideje (lengyel), 22.30 On 
the spot, 23.25 Poznan 56 
(lengyel)

Duna World
11.45 Tizenegy több, mint 
három (magyar), 13.20 
Nemzetiségi műsorok, 
13.50 Ecranul nostru, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Magyar gazda, 16.55 No-
vum, 17.25 Ízőrzők, 19.00 
Virágzó Magyarország, 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.00 Híradó, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.25 M5 híradó, 0.55 Min-
denki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.50 Candice Renoir 
(francia), 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Collateral 
(amer.), 22.25 Gyilkosságok 
(amer.), 0.00 Ray Donovan 
(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, 23.40 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 
Char t Show, 22.35 A farm, 
23.30 Családi tör ténetek, 
0.35 Cobra 11 (német), 
2.25 A farm

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.50 
Topsztár, 13.15 Csillag 
születik, 15.20 Rendőrök 
akcióban, 16.50 Főzd le 
anyámat!, 17.50 Tárgya-
lóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.25 Sport, 
20.35 Anya vagyok (szlo-
vák), 21.35 Nálunk otthon 
(szlovák), 22.10 Inkognitó, 
23.25 Senki sem tökéletes, 
1.50 Csillag születik

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 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!, 
12.30 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 
gyöngye (amer.), 18.20 A 
gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 22.00 Való-
Világ, 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.40 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.), 0.25 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.45 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.15 Honfoglaló, 14.00 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 14.55 Alpesi őrjárat 
(olasz), 16.00 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 A Bagi Nacsa Show, 
21.25 Tóth János (magyar), 
22.00 Kontroll (amer.)

Duna World
11.35 Kalaf és Turandot 
tör ténete (magyar), 13.50 
Alpok-Duna-Adria, 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 klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.30 Recept az élethez 
(lengyel), 16.25 A világ 
madár távlatból, 16.50 
Candice Renoir (f rancia), 
17.50 A párbaj, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 Hullámok hercege 
(amer.), 23.40 Öröm az élet

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 14.30 
Művészetek, 15.30 Roma 
magazin, 16.25 Energetika, 
16.40 Tesztmagazin, 17.45 
Szia, Szlovákia!, 18.35 
Labdarúgás, 21.15 Kísér-
letezés, 22.25 Modern épí-
tészet Szlovákiában, 23.20 
Rendőrség, 0.00 Csehszlo-
vák f ilmhét

Markíza tv
10.45 Családi történetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.55 A farm, 14.55 Rend-
őrök akcióban, 15.55 Csalá-
di történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Felvég, alvég, 
21.40 A farm, 22.55 Családi 
történetek, 0.00 Cobra 11 
(német)

JOJ TV
10.30  Igaz  tör téne tek , 
12.40  Topsz tár ,  13 .15 
Cs i l lag  szü le t ik ,  15 .20 
Rendőrök  akc ióban , 
16 .50  Főzd  le  anyámat! , 
17.50  Tárgyaló te rem, 
19 .00  K r i m i ,  19.30  H í r-
a dó ,  20.35  Inkogni tó , 
21 .45  Het i  he tes ,  22 .45 
Cserepek ,  23 .30  Anya 
vagyok

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!, 
22.10 Korhatáros szerelem 
(magyar), 23.25 Schindler 
listája (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 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, 2.05 
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 KiberMa, 21.25 Én 
vagyok itt, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Velvet Divat-
ház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.15 Honfoglaló, 
14.05 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 Halál Palermóban 
(amer.), 0.50 Tóth János 
(magyar)

Duna World
11.30 A megközelíthetetlen 
(magyar), 13.50 Életkerék, 
14.20 Család-barát, 16.20 
Rúzs és selyem, 16.50 Püs-
pökkenyér, 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, 16.50 Candice Renoir 
(francia), 19.00 Híradó, 
20.30 Szlovákia, szeretlek!, 
22.00 Frankenstein (amer.), 
0.00 Aranyidők

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.30 
Szemtől szemben, 17.00 
Nemzetiségi hírek, 17.45 
Szia, Szlovákia!, 19.50 
Híradó, 20.10 A család, 
20.35 Talk show, 21.40 
Helyben vagyunk (francia-
olasz), 23.35 Életrajzi f ilm 
(szlovák)

Markíza tv
10.55 Családi tör ténetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 15.05 Rend-
őrök akcióban, 16.00 Csa-
ládi tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 A farm, 
22.40 A leg jobb bérgyil-
kos (amer.)

JOJ TV
12.50 Topsztár, 13.25 
Csillag születik, 15.00 
Zoo (szlovák), 16.50 Főzd 
le anyámat!, 19.00 K r imi, 
19.30 Híradó, 20.35 Ha-
csikó (amer.), 22.35 Éle-
sítve (amer.)
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S Z U D O K U

Elkészítése:
A pácléhez összekeverjük a hozzávalókat egy tálban, majd a fel-
kockázott csirkemellet beleforgatjuk. 5-10 percre félretesszük. 
A sütőt előmelegítjük 190 0C-ra. Zsírral kikenjük a jénai tálat, 
vagy a tepsit, amit használunk és gusztusosan elrendezzük a húst, 
a szalonnát és a zöldségeket. Picit megsózzuk, ráöntjük a vizet, 
alufóliával lefedjük és 35 percig sütjük légkeverésen. Ezután le-
vesszük a fóliát és kb 15-20 perc alatt megpirítjuk.
Megjegyzés: Ajánlott két rétegben elrendezni a zöldségeket is és 
a húst is, így az alsó réteg kellemesen párolt lesz, a felső réteg 
pedig a végén enyhén ropogósra pirult.

Hozzávalók:
500 g csirkemellfilé,
tetszőlegesre vágva (koc-
kára)
150 g szalonna (opcionális)
1 egész édeskömény, sze-
letelve
2 db alma, szeletelve
2 közepes hámozott sárga-
répa, karikára vágva
1 póréhagyma, karikára 
vágva
2 ek zsír
kb. 1 dl víz

A páchoz:
1 ek méz
2 ek víz
1 tk kurkuma
1 tk fokhagymapor, vagy  

2 gerezd zúzott fokhagyma
1/2 kk cayenne bors
1 kk reszelt citromhéj
ízlés szerint só

Kurkumás csirkemell 
édesköménnyel

Egyfalatos almabatyu
Hozzávalók:

1 db savanykás, jó 
leves alma (meg-
mosva, 8 felé szele-
telve, héjastól)
4 ek. barna cukor
3 tk. őrölt fahéj
aprított dió
1 ek. olvasztott vaj
1 gyorsfagyasztott 
leveles tészta

Elkészítése:
Melegítsük elő a sütőt 180 
Celsius-fokra. Terítsük ki a 
tésztát egy kivajazott sütőpa-
píron. Vágjuk el 8, háromszög 
formájú lapra. Kenjük meg 
olvasztott vajjal, szórjuk meg 
barna cukorral, fahéjjal, vag-
dalt dióval.
Tegyünk egy almaszeletet a 
széles végére, és tekerjük fel 
félhold alakúra.

Amikor már mind a 8 db 
kész, kenjük meg olvasztott 
vajjal, és szórjunk rá még fa-
héjat. A batyukat helyezzük 
egy kiolajozott tepsibe.
Tegyük a sütőbe, és süssük 
15 percig, vagy míg arany-
barna nem lesz.
Hagyjuk kicsit kihűlni. Va-
níliafagylalttal koronázva is 
tálalhatjuk.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

A múlt hét végén a gútai cselgáncsklub versenyzői rész vettek 
a Galánta Város Nemzetközi Nagydíja elnevezésű versenyen. 
Nyolc ország, 66 klubjának 607 versenyzője lépett szőnyeg-
re, s közöttük a gútaiak is remekül szerepeltek. Vincze Ferenc 
és Szabó Róbert mesteredzők azonban nemcsak az utánpót-
lás nevelésével foglalkoznak, hanem a felnőttek oktatásával 
is. Galántáról egyébként két arany-, három ezüst- és három 
bronzéremmel tértek haza.

Egyéni eredmények:
Aranyérmes lett az ifi kategó-
ria 52 kg-os súlycsoportjában 
Szabó Margaréta, az idősebb 
diákok kategóriájának 66 kg-os 
súlycsoportjában pedig Czina 
Gergő. Ezüstérmes lett az ifik 
kategóriájának 60 kg-os súly-
csoportjában Angyal Márk, az 
ifik kategóriájában a 73 kg-os 
súlycsoportban Kulich Tibor 

és az idősebb diákok korcso-
portjának 57 kg-os súlycsoport-
jában Bakos Virág Orsolya. 
Bronzérmes lett a minik kategó-
riájának 38 kg-os súlycsoport-
jában Varga Dániel, a fiatalabb 
diákok korcsoportjának 40 kg-
os súlycsoportjában Tánczos 
Márton, valamint az idősebb 
diákok 52 kg-os súlycsoportjá-
ban Szabó Margaréta.

CSELGÁNCS

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

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

Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

 Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig. 

KN, NZ, DS járásokból 
rendszeres vonalellátásra. 

Tel.: 0905329 889.

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

Érintős, digitális kaputelefon 
központok szerelése.

RFID beléptető egységek 
számkóddal

és proxikoronggal.
Üzenet: 0903 289 663

Lakás, ház,
berendezés
biztosítása

a legjobb áron.
Tel.: 0905 928 195

* Eladó Gúta-Nagyszigeten 
régebbi családi ház, nagy 
kerttel. Tel.: 035/777 3084.

Mlyn Kolárovo, a.s.

A gútai malom főállású munkatársakat
keres a következő pozíciók betöltésére:
Karbantartó
• Legalább középfokű végzettség
• Hegesztö igazolvány feltétel!!
• Bér: 800–1200 EUR/ hónap

Rakodómunkás
•  zsákos lisztek kirakása a vevőknél
• Bér: 700–1000 EUR/ hónap

Amit kínálunk: 
• folyamatos fejlődési, oktatási lehetőség a szakmai tudás 

folyamatos fejlesztésére
• versenyképes bérezés, béren kívüli juttatási csomag
• hosszútávú és stabil munkalehetőség egy dinamikusan 

fejlődő vállalatnál
• tiszta, rendezett, modern munkakörnyezet

Részletes munkaköri leírás után érdeklődni lehet
az hr@mlynkolarovo.sk email címen,
illetve a 035 770 14 71 telefonszámon.

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk 
szakmai önéletrajzát a hr@mlynkolarovo.sk email címen, 
illetve személyes jelentkezését a Železničný rad 11, Kolá-
rovo címen. A levél fejlécében kérjük feltüntetni a pozíció 
megnevezését.

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
november 24-én Emma
november 25-én Katalin
november 26-án Virág
november 27-én Virgil
november 28-án Stefánia
november 29-én Taksony
november  30-án András, Andor
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

ÚJSZÜLÖTTEK

HÁZASSÁGOT KÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: az ógyallai Stojková Sofia 
és Zongor Peter, ipolybalogi Csíri Zsolt, a komáro-
mi Kešiar Leona, Kuzla Oleg, Janik Benjámin, Tóth 
Anna és Natahan Al-Tawasch, a nagysurányi MichaliČ-
ková Anna, a búcsi Kissová Natália, a gadóci Nagy Róbert, 
a korponai Fulajtár Matúš, az udvardi Fujasz Zoja, a bátor-
keszi Bóna Csaba és a perbetei Gál Sebastian.

MEGEMLÉKEZÉSEK
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
találd meg odafenn az igaz boldogságot.

Fájó szívvel emlékeztünk
november hetedikén

Berecz Eszterre,
(Komárom)

halálának tizenegyedik évfordulóján.
Emlékét őrző családja

Szívünkben mély fájdalommal 
emlékeztünk a drága jó édesapára, 

nagyapára és apósra,
Mgr. Szabó Imrére

Gútán,
halálának tizennyolcadik évfordulóján.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét őrző családja

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a ko-
máromi Haller László (82 éves), Puskásová Alžbeta (90 
éves), Szűcsová Mária (67 éves), Sereghy Katalin (75 
éves), a gútai Kiss Gizella (78 éves), a szentpéteri Ham-
ran Károly (87 éves), a kavai Bokros Sándor (67 éves), az 
izsai Kurucz Ladislav (54 éves), a nemesócsai Kiss Éva 
(63 éves), a kolozsnémai Szabó Mária (85 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban: a fűri Tóth Dániel és a csúzi Závodszká Ag-
neša, a komáromi Hencz Gabriel és Gruntová Tímea.

Pedikúra
Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.



– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával •  
Főszerkesztő: Morovič Lajos • Titkárságvezető: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi. Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj 
szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P. f. 38, 94501 Komárno • Tel. / Fax: 035/7731 267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs aján-
dékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo • A kiadó címe: 94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész 
évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró negyedévre 5, 20 euró • Előfizetéseket elfogad minden lapkézbesítő és pos-

tahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai Czvedler D. A. Kft. 
és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101. 

LABDARÚGÁS KOSÁRLABDA

RÖPLABDA

SAKK

MBK Rieker COM-therm Komárno-BKM Losonc
109 : 70 (24:17, 28:15, 27:13, 30:25)

Az újonc Losonc csapatát fogadta szombaton a komáro-
mi kosárlabdacsapat, amelyről tudni illik, hogy a bajnok-
ság első szakaszában több esetben is okozott kellemetlen 
meglepetést a találkozókon, őt könnyű prédaként kezelő 
ellenfeleinek. A komáromiak mindezzel számolva, az első 
pillanattól intenzív, támadó szellemben játszottak.
Csaknem három és fél per-
cet kellett várniuk a szurko-
lóknak, mire a komáromiak 
megtalálták az ellenfél kosa-
rát, ám addigra már két pont-
tal elhúztak a losonciak. Sze-
rencsére ez fordulópont volt, 
a továbbiakban a hazai csapat 
bravúrosan játszott. A máso-
dik negyedben a hazai csa-
pat erőfölénye egyre jobban 
megnyilvánult, támadásaik 
szinte valamennyi esetben 
pontszerzéssel értek véget.
Egy kissé félve kezdődött 
el a harmadik negyed, nem 
lehetett tudni, hogy a loson-
ci edző milyen javaslatokat 
tett csapata eredményesebb 
játéka érdekében, de szeren-
csére komolyabb változás 

nem történt, egyre inkább 
látszott a vendégeken a fá-
radtság, kezdeményezéseik 
sokszor meggondolatlanok 
és elhamarkodottak voltak, 
aminek viszont a komáromi 
szurkolók örülhettek. Ču-
rovič „neveltjei” régen nem 
látott lelkesedéssel bűvölték 
a labdát és a harmadik ne-
gyed végén további 14 pon-
tos előnnyel ültek kispadra. A 
zárórészben mindkét csapat a 
támadásokra összpontosított, 
a védelemmel kevesebbet 
törődött. Ez meg is látszott 
a negyed eredményén, hi-
szen az „kosárzáport” jelzett. 
Ennek is köszönhető, hogy 
az őszi idény eddigi legna-
gyobb gólarányát felülmúlva, 

Országos
bajnokok

Gőgh Mihály vezetésével már 
évek óta az ország legrango-
sabb birkózócsapata között 
tartják számon a gútaiakat, 
ahol kiváló eredményeket ér-
nek el az utánpótlásnevelés 
terén. Erre bizonyítékul szo-
lágált a Szepsiben (Moldava n. 
Bodvou) megtartott fiatalabb 
diákok országos kötöttfogású 
bajnoksága is, ahol csapat-
versenyben az ország összes 
csapata közül a negyedik he-
lyet szerezték meg úgy, hogy 
két arany- és két ezüstérmet 
szereztek. A 29 kg-os súlycso-
portban aranyérmes lett Din-
ko Nikolasz, 35 kg-ban pedig 
Lakatos Patrik. Ezüstéremmel 
tért haza az 52 kg-os Durács 
Tibor s 63 kg-ban Stojka Tibor.

B I R K Ó Z Á S

IV. liga
Hodos 15 11 4 0 33: 4 37
Marcelháza   15 10 0 5 31:17 30
Negyed 15 8 4 3 23:16 28
Ímely 15 8 2 5 30:17 26
Nagymagyar 15 7 5 3 20:16 26
Gúta  15 8 1 6 16:14 25
Tavarnok 15 7 3 5 29:22 24
Nagysurány 15 6 4 5 33:28 22
Garamkovácsi 15 7 1 7 28:23 22
Nagytapolcsány 15 6 1 8 29:41 19
Nyitrakörtvélyes 15 6 0 9 25:22 18
Felsőbodok 15 5 0 10 19:30 15
Nagylót 15 4 2 9 14:30 14
Alsószeli 15 3 5 7 17:38 14
Szentpéter 15 3 3 9 16:34 12
Párkány 15 2 3 10 19:30 9

V. liga * Keleti csoport
Udvard 15 13 1 1 49:10 40
Nagygyőröd 15 10 2 3 42:16 32
Ipolyság 15 9 1 5 26:20 28
Ógyalla 15 8 3 4 26:18 27
Naszvad 15 7 3 5 35:23 24
Ekel 15 8 0 7 28:30 24
Hetény 15 6 5 4 26:24 23
Léva 15 7 2 6 25:29 23
Gyarak 15 7 1 7 42:39 22
Nagykér 15 5 3 7 20:31 18
Berekalja 15 4 4 7 21:27 16
Szalka 15 4 3 8 22:31 15
Perbete 15 4 3 8 19:33 15
Zsitvabesenyő 15  4 2 9  25:34  14
FK Activ Nagykeszi 15  3  5  7  19:28  14
Tardoskedd 15  1  2  12  15:47  5

6. liga KN – Meva
Szilos 15  12  0  3  54:18  36
Izsa 15  11  0  4  71:20 3 3
Dunaradvány/Marcelháza B
 15  10  1  4  33:19  31
Nagykeszi 15  8  3  4  36:30  27
Csallóközaranyos 15  8  2  5  43:28  26
Dunamocs 15  8  2  5  39:26  26
Újgyalla 15  8  1  6  29:18  25
Búcs 15  6  6  3  27:19  24
Nemesócsa 15  7  2  6  33:27  23
Vágfüzes/Kava 15  6  3  6  30:32  21
Bajcs 15  5  3  7  33:39  18
Ifjúságfalva 15  5  1  9  26:32  16
Keszegfalva 15  5  1  9  26:42  16
Pat 15  3  3  9  25:56  12
Csicsó 15  1  4  10  15:70  7
Örsújfalu 15  0  2  13  11:55  2

Komáromi járás 7. liga
Lakszakállas 12  11  0  1  58:07  33
Bogya/Gellér  12  9  0  3  29:17  27
Bogyarét 12  3  1  8  16:41  10
Tany 12  0  1  11  11:49  1

Az őszi bajnoki idény
végső táblázatai

II. liga
Garamszentkereszt 17 10 6 1 25:13 36
Liptószentmiklós 17 10 3 4 34:21 33
Szakolca 17 10 3 4 29:16 33
Komárom 17 9 3 5 28:17 30
Poprád 17 9 3 5 37:27 30
Pozsonyligetfalu 17 7 5 5 23:22 26
Pozsonyi Inter 17 7 2 8 26:30 23
Zsolna B 17 7 2 8 32:37 23
Vágtölgyes 17 6 4 7 33:26 22
Somorja 17 6 4 7 30:27 22
Besztercebánya 17 5 5 7 20:20 20
Eperjes 17 5 4 8 21:19 19
Héthárs 17 5 2 10 13:36 17
Lokomotíva Kassa 17 3 6 8 17:28 15
Bártfa 17 2 8 7 21:32 14
Tőketerebes 17 3 4 10 13:31 13

FK Pozsonyhidegkút  11  11  0  0  62:2  33 8 15 0
FC Union Érsekújvár  11  10  0  1  82:7  30  7  15  0
FC Cseke 11  6  0  5  38:27  18  6  0  0 
KFC Komárom 11  6  0  5  28:18  18  5  3  0
FC Pozsonyligetfalu  11  4  1  6  27:25  13  4  -2  0
TJ Köpcsény  11  2  1  8  14:51  7  3  -11  0
Dunatőkés 11  1  3  7  13:52  6  2  -9  0
Szentgyörgy 11  1  1  9  9:91  4  1  -14  0

Nők II. liga

a bűvös 100-ast is sikerült elérni.
Komárom legjobbjai: Delič 23, 
Goodman 21, O'Reilly 19, Hunter 
14, Miloševič 3 (Hlivák 13, Bolek 
11, Marchyn 3, Smik 2, Kürthy 0).
Legközelebb lapzárta után, no-
vember 21-én lép pályára a ko-
máromi csapat, amikor Svit ko-
sarasait fogadják.

Karol Scholtz felvételei

TEREMFOCI
Indul a komáromi torna!

Annak érdekében, hogy a vérbeli fo-
cirajongók azután se maradjanak le a 
pattogó labda látványáról, már évek óta 
megrendezik a Komáromi Kispályás Fo-
citornát. Sajnos, idén a résztvevő csapa-
tok száma csaknem a felére csökkent, ám 
az biztos, hogy a városi sportcsarnokban 
ezeken a találkozókon is parázs hangulat 
alakul ki.
Vasárnap délelőtt hat csapattal rajtolt el 
az első forduló. A tavalyi szereplők közül 
hiányzott Nagysziget, az FC Doki, a Főnö-
kök, az OŠK Izsa, és a Black Bull Litovel 
gárdája. A fiatalok U-20-as csapata újra 
indul, idén azonban a Torpedo Vodka meg-
nevezéssel. Az alapszakaszban a csapatok 
kétszer lépnek egymással pályára a 2x25 
perces mérkőzésen, majd a rájátszás követ-
kezik. Ezen a négy legeredményesebb csa-
pat méri össze az erejét, s ennek alapján a 
két legjobb január 20-án döntőt játszik.

Az alapszakasz mérkőzései:
1. (6.) forduló: Blue Diamonds – Actív Si-
vatagi Rohamcsigák * Barracuda – Amfora 
* Bauring City – Torpedo Vodka.
2. (7.) forduló: Barracuda – Torpedo Vodka 
* Actív Sivatagi Rohamcsigák – Bauring 
City * Blue Diamonds – Amfora
3. (8.) forduló: Actív Sivatagi Rohamcsi-
gák – Torpedo Vodka * Blue Diamonds – 
Barracuda * Bauring City – Amfora.
4. (9.) forduló: Barracuda – Actív Sivatagi 
Rohamcsigák * Amfora – Torpedo Vodka * 
Bauring City – Blue Diamonds. 
5. (10). forduló: Blue Diamands – Torpedo 
Vodka * Amfora – Actív Sivatagi Roham-
csigák * Bauring City – Barracuda

Az 1, forduló eredményei:
Blue Diamonds – Actív Sivatagi Roham-
csigák 7:5 * Barracuda – Amfora 7:4 * 
Bauring City – Torpedo Vodka 11:1.

A komáromi kosárlabda-szakosztály nem csupán idegenlégi-
ósok szereplésével számol, hanem az utánpótlás neveléséről is 
gondoskodik. Íme ennek a legfrissebb bizonyítéka:
U14 tanulók:

BK Junior Komárno – ŠBK JUNIOR Levice 
52:44 (31:11)

Hosszabb szünet után ismét pályára léptek a komáromi diákok, akik 
az első csatájukban igazolták, hogy méltó utódaivá válnak a felnőtt 
csapatnak. Az első félidő elsöprő sikere után a lévaiak is erőre kaptak, 
s az utolsó percig kétséges volt a találkozó végső kimenetele. Komá-
rom legjobbjai: Gyuricsek 22, Mažár és Marko 5, Sipula, Gyürösi a 
Tuška 4, Sabján a Čižmár 3, Gergyely 2), LV (Kováčik 19, Kulčár 11).

BK Junior Komárno – ŠBK JUNIOR Levice 
66:27 (37:16)

A visszavágó sem sikerült a lévaiaknak, a komáromiak megérde-
melt és fölényes győzelmet arattak. Pontszerzőik: Gyuricsek 20, 
Gergely 9, Mažár a Sipula 6, Sabján a Marko 5, Gyürösi a Horváth 
4, Tóth, Tuška a Csóka 2, Zaduban 1), LV (Daoutis 10, Kováčik 7).

Gyuricsek Attila

Akik a legtöbb örömöt 
szerezték

Tagadhatatlan, hogy a labdarúgás leg-
szebb pillanata, amikor a hálóban köt ki 
a labda. Elkészült a IV. liga legjobb gól-
lövőinek kiértékelése:
A találkozók során hat gólt lőtt az ímelyi 
Oršolík T., a gútai Kákai M., Szigeti N., a 
marcelházai Gumbér B. és a szentpéteri La-
katoš J. Négygólos lett a marcelházai Né-
meth P., Tóth T., Mukalenga L., a marcelhá-
zai Kajtár N., kétgólos az ímelyi Bacigál T., 
a gútai Jakab N., a marcelházai Košťukevič 
V.. Egy gólnak örülhetett az ímelyi Varga 
P. és Máté D., a gútai Keszeli N., a marcel-
házai Zsidek N., Horján D., Kurucz A. és 
Vörös R., a szentpéteri Benyó D., Nitsogo 
J., Boya J., Mészáros B., Gagič N., Kürthy 
R., Krajčír D. és Gavrilovič N.. 

III. liga
Perbete – Nyitrai Sakk-Aka-
démia 5,5:2,5 Pontszerzők: 
Balogh, Ostružlík, Olláry és 
Kecskés 1-1, Rancso, Zsitva és 
Mészáros 0,5 * Nagytapolcsány 
B – Komárom C 7:1 Pontszer-
ző Lelkes és Gróf 0,5. A bajno-
ki táblázatban 1. Perbete 7, 5. 
Komárom C 4 ponttal.

VK Sp. Komárom – MVK Zólyom
3:0 17, 21, 18)

Az extraliga 11. fordulójában 
megérdemelt győzelmet ara-
tott az egyetemi csapat.


