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Ethey Katz felvétele

Múlt héten szerdán ismét Komáromba látogatott Érsek Árpád közlekedési miniszter. Ezút-
tal azonban nem az „omladozó” Vág-hidat tekintette meg, hanem az új, épülő Duna-hidat. A 
kedvezőtlen időjárás miatt a híd melletti Inkubátorházban tartott sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy sikerült a pillér tetején elhelyezni az utolsó komponenst is, ezzel elérte a végső magas-
ságát, ami a medertől számítva 118 méter. Így, elkészülte után a komáromi egyben Szlovákia 
legmagasabb hídja lesz.

Ezentúl a komáromi Városi Művelődési Központ 
lesz a Harmónia-díj átadási helyszíne

Lapunk  
tartalmából:

● Dr. Koncer Józsefre em-
lékeznek kollégái

● A Kossuthok nyomában
 2. oldal
● Komáromba került  

a fődíj
● Pellegrini kormányfő 

már bírálja Érseket 
 3. oldal

Zsuzsová, Szabó és Marček továbbra is
előzetes letartóztatásban marad

Továbbra is előzetes letartóztatásban marad Alena 
Zsuzsová, Miroslav Marček és Szabó Tamás, akik el-
len a Kuciak-gyilkosság ügyében emeltek vádat. Erről 

a bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróság múlt héten 
szerdán döntött, miután a vizsgált személyek ügyvédei 
kérték klienseik szabadlábra bocsátását.

Mindhárom vádlott előzetes letartóztatás-
ban marad, mivel nem változtak meg a 
fogvatartás okai – jelentette ki a Speciális 
Ügyészi Hivatal ügyésze, és hozzátette, 
hogy a vádlottak szabadlábon akadályoz-
hatnák a nyomozást és befolyásolhatnák a 
tanúkat, ezért akár három évig is előzetes 
letartóztatásban maradhatnak. Mindez azt 
is jelzi, hogy a gyanúsítottak a bíróság 
ítéletének meghozásáig rács mögött ma-
radnak. Alena Zsuzsová és Szabó Tamás 
panaszt emelt a döntés ellen, erről az SZK 
Legfelsőbb Bírósága fog dönteni. A vád 

szerint Marian Kočner rendelte meg Ján 
Kuciak meggyilkolását 2017 végén vagy 
2018 elején Alena Zsuzsovánál, az indíték 
az volt, hogy az újságíró tényfeltáró cikke-
ket írt, melyekben gazdasági bűncselekmé-
nyekkel foglalkozott. Miroslav Marček és 
Szabó Tamás ellen Molnár Péter gútai vál-
lalkozó meggyilkolása miatt is vádat emel-
tek, a rablógyilkosság 2016-ban történt.
Időközben Miroslav Marček, Szabó Tamás 
és Marian Kočner ellen tiltott fegyvertartás 
miatt is vádat emeltek. 

A TASR alapján

Ennek köszönhetően a Duna 
szlovákiai oldalára tervezett 
kilátóteraszról egy nem min-
dennapi látvány tárul majd 
azon érdeklődők elé, akik be-
vállalják a feljutást a pilon bel-
sejében húzódó 405 csigalép-
csőn és 8 létrán keresztül. Első 
ízben ismerte el, hogy a híd 
lehet, hogy magas, de kétsávú, 
jelentősége így minimális.
Az építkezés az utolsó szaka-
szánál tart, már csupán három, 
egyenként 15 méteres hídele-
met kell a helyére illeszteni ah-
hoz, hogy összekössék a Duna 

két partját. Az új híd átadására, 
melyen a kétsávos főút mellett 
kerékpárút, és gyalogosjárda 
is ki lesz alakítva, a szakem-
berek szerint vélhetőleg 2020 
májusában-júniusában kerül-
het sor.
Feltételezhetően ezután csök-
ken majd az Erzsébet híd le-
terheltsége. Arról nem szólt, 
hogy a járás és a vidék keleti 
részéről érkezőknek így vi-
szont mintegy hat kilométeres 
plusz utat kell tenniük, tehát 
feltételezése nem valószínű. 
A miniszter azt is elfelejtette 

megemlíteni, hogy a magyar 
teherfuvarozókkal az illetéke-
sek közölték, hogy a híd átadá-
sával erre terelődik majd át a 
teherforgalom.
Szerinte folyamatban van az 
elkerülő út kérdésének a meg-
oldása is, a tervek szerint jövő 
év februárjában kiírják a köz-
beszerzési pályázatot a tervek 
elkészítésére. Ezzel kapcso-
latosan csak megjegyezzük, 
hogy azt előbb illene elfogad-
tatni és megvitatni Komárom 
önkormányzatával…

(Folytatás a 3. oldalon)

Lebukott a „könyvmoly”
A komáromi rendőrség tolvajlás miatt indított büntetőeljá-
rást egy 31 éves férfi ellen a komáromi rendőrség. A férfi 250 
nagyértékű könyvet tulajdonított el három hét leforgása alatt, 
csaknem 70 ezer euró értékben. A kötetek a Komáromi Refor-
mátus Egyházi Gyülekezet könyvtárából tűntek el.
A komáromi rendőrökhöz jú-
liusban érkezett a feljelentés 
a történelmi jelentőségű köny-
vek eltűnéséről. Az eljárás alá 
vont férfi azt vallotta a rend-
őröknek, hogy tanulmányai 
során megismerkedett a tör-

ténelmi anyagokkal, amelyek 
nagyon vonzották őt, s nem 
tudott ellenállni a birtoklásuk-
nak. A történelmi relikviákat a 
templomtoronyban elhelyezett 
könyvtárból hordta haza a gya-
núsított. 

Eredményeik elismeréseképpen nemzetközi projektbe 
kapcsolódhat be a Corvin Mátyás AI 

Új utakon a matematika-oktatás Gútán
Az alapiskolai tanítás matematika-oktatás terén elért sikerei eredményeképpen a gú-
tai Corvin Mátyás Alapiskola egyedüli felvidéki partnerként részt vehet a matematikai 
kompetenciák fejlesztését szolgáló kísérleti tananyagtartalom létrehozásában. Az Euró-
pai Bizottság által támogatott, Smart e-MATHS című Erasmus-projekt vezető partnere 
a budapesti Interregió Fórum Egyesület, további két konzorciumi partnere pedig az 
erdélyi Hargita Megyéért Egyesület és a magyarországi Új Esély Egyesület.
A budapesti Interregió Fórum 
Egyesület a Smart e-MATHS 
című Erasmus-projektjéhez 
többek között olyan felvidé-
ki alapiskolát keresett, amely 
huzamosabb ideje jó ered-
ményeket tud felmutatni a 
matematika-oktatás terén. Az 
innovatív oktatási módszertan 
kidolgozására, illetve egy kí-
sérleti matematikai tananyag-
tartalom létrehozását az a saj-
nálatos tény indokolja, hogy a 
vonatkozó statisztikai adatok 
megvizsgálása során kiderült: 
e tantárgy oktatása terén Ma-
gyarország, Szlovákia és Ro-
mánia is átlagon alul teljesít. 
További partnerként az erdélyi 
Hargita Megyéért Egyesületet 
és a magyarországi Új Esély 
Egyesületet vonta be a közös 
munkába. Mindhármuknál kö-
zös értékként jelenik meg az, 
hogy többéves tapasztalattal 
rendelkeznek az oktatás és a 
felzárkóztatás terén. Az Inter-
regió Fórum Egyesület 1997-
ben alakult meg. Célja az inno-
vatív, IKT-alapú gyakorlatok 
fejlesztése és terjesztése. Az 

eltelt időszakban már számta-
lan sikeres projektet valósított 
meg.
A résztvevő partnerek közös 
projektindító találkozóját idén 
március 8-án a budapesti Da-
nubius Hotel Flamencóban 
tartották, ahol egymás megis-
merésére és a feladatok rész-
leteinek megbeszélésére került 
sor. A partnerek egyebek mel-
lett megfogalmazták azt, hogy 
milyen hiányosságokat vélnek 

felfedezni országuk matema-
tika-oktatásában, továbbá azt 
is, hogy véleményük szerint 
milyen témakörökkel lenne 
érdemes foglalkozniuk a peda-
gógusoknak. Gútáról Ferenczi 
Szi Éva feladatíróként, majd 
Révész Szabó Andrea az új 
tananyag kipróbálójaként kap-
csolódhat be e munkába, amely 
az 5–8. osztályos tanulók ma-
tematikai kompetenciáinak fej-
lesztését szolgálja.

Várják a tiltakozókat
A Komárom-Érsekújvár közút Vág-hídja körüli kálvária még 
nyár elején kezdődött. Az illetékesek későn vették észre, hogy 
a híd milyen rossz állapotban van, s akkor a hét fokozatú ská-
lán hatosra sorolták. Az illetékes szervek váratlanul 15 tonnás 
súlykorlátozást vezettek be, ami nem kis gondot okoz a teher-
forgalomnak és miatta a környék útjain okoznak fennakadást.
A korlátozáshoz kötődő kerülőút kitáblázása is csak három 
hónappal később valósult meg, ami fokozta a fejetlenséget.
A Vág-híd ügyével kapcsolatban a közelmúltban már a polgárok és 
a polgári szervezetek is elkezdtek szervezkedni. A hetényi Gólya 

Gútán tartotta a Szlovákiai 
Magyar Írók Társasága a 
XIV. Írófesztivált, amelyen 
átadták a szervezet idei dí-
jait. Taroltak a gömöri írók, 
hisz Juhász Katalin, Bárczi 
Zsófia és Simon Attila is ko-
moly elismerésben részesült.
Ebben az évben Arany Opus 
Díjban részesült Z. Németh Ist-
ván és Fellinger Károly. A nyer-
tes pályaműveket Szabó Viktor 
színművész olvasta fel. Z. Né-
meth István Triumvirág című 
versciklusa az idén 70 éves 
Tóth László, 65 éves Bettes Ist-
ván és 60 éves Hizsnyai Zoltán 
eddigi életműve előtt tiszteleg.

Z. Németh István
Arany Opus-díjat

kapott

Török Ferenc hegedűművész
életműdíjat vehetett át

Állandó helyszínre, a Komáromi Városi Művelődési Központba költözött a Szlovákiai Ma-
gyar Zenei Díj. A Dobosi Róbert és Lábsky Olivér által 2011-ben alapított, s a szlovákiai 
magyar zenei élet kimagasló eredményeit értékelő Harmónia-díjat november 16-án a Komá-
romból származó, Pozsonyban élő Török Ferenc hegedűművész-zenetanár-kamarazenész az 
eddigi életművéért vehette át.

A díjazott Dobi Géza egyko-
ri növendékeként a komáro-
mi művészeti alapiskolában 
kezdte zenei tanulmányait, 
amelyeket később a Pozsonyi 
Állami Konzervatóriumban és 
az ottani Zeneművészeti Főis-
kolán folytatott. Néhány éven 
át a komáromi és környékbeli 
tehetséges vonósokkal foglal-
kozott. A fővárosba költözése 
után a híres Moyzes Vonósné-
gyes tagjaként világszerte több 
mint ezer koncertet adott, közel 
két tucat lemezük jelent meg, s 
Európa nagyvárosaiban szám-
talan rádiófelvételük készült. 
Emellett tehetségével további 
formációkat is erősít, 1992-ben 
átvette a Komáromi Kamara-
zenekar vezetését, később pe-
dig életre hívta a sikeres zenei 
mesterkurzus-sorozatot. Török 
Ferenc azután sem tudott meg-
lenni Komárom nélkül, a tavaly 
megalakult Beliczay Kamara-
zenekarnak is a tagja a hazai 

zenei művészeti élet olyan jeles 
képviselőivel együtt, akik az 
ország legjelentősebb nagyze-
nekaraiban (Szlovák Filharmó-
nia, Szlovák Rádió Zenekara, 
Szlovák Nemzeti Színház) te-
vékenykednek. A zenekar ne-
vét az 1835-ben Komáromban 
született zeneszerző, Beliczay 
Gyula után vette fel. Török Fe-
renc meghatódva vette át a díjat, 
és nagy szerencsének nevezte, 
hogy magyarnak született, sze-
rető-megértő családi légkörben 
nevelkedett, s a nagytudású, 
ám szigorú Dobi Géza bácsi 
tanítványa lehetett. Leszögez-
te: a Harmónia-díj fele viszont 
hárfaművész nejét illeti, aki két 
gyermekkel ajándékozta meg 
őt, s olyan családi fészket biz-
tosított számára, ahová a turnéi 
után is mindig nagy szeretettel 
siet vissza. 
Lakatos Róbert, a Vmk igaz-
gatója így vélekedett: – A 
Harmónia-díj nagyszerű kez-

deményezés, hiszen végre mi 
magunk dönthettünk az adott 
évad szakmai értékeiről. Ki-
tűnő művészek vannak itt, a 
Felvidéken, s fontos volt, és 
most is fontos, hogy megtisz-
teljük őket azzal, hogy értékel-
jük, elismerjük a munkájukat” 
– fogalmazott a kuratórium új 
elnökeként is. 
A nívós és látványos gálamű-
sorban fellépett még: az Ari-
zóna zenekar, Lakatos Róbert, 
a ZSEB -duó (Zsapka Attila, 
Benkó Ákos) és a Pósfa Zene-
kar. A gálaműsor Balázs Fecó 
csodálatos koncertjével ért 
véget. 

Ezúttal megkegyelmeztek az „égiek” az András-napi vásár szervezőinek, hiszen kiadósabb 
eső nem zavarta meg a látogatókat. Jó ötlet volt, hogy évekkel ezelőtt már a belvárosból átke-
rült a vásár a komáromi vár előterébe, viszont ideje lenne elgondolkodni azon, miképp lehet-
ne a terület esővíz-elvezetését megoldani. A vásárból ezúttal sem hiányoztak a zsebtolvajok, 
viszont érdekességnek ott volt ezúttal Ambrus Attila, a „Viszkis”… 

Jövő év júniusától katasztrofális lesz Komárom közlekedése

A legmagasabb lesz a komáromi 
híd, átadása viszont káoszt okoz

Polgári Társulás például petíci-
ót indított a Vág-híd azonnali 
felújítása, valamint az izsai kör-
forgalom megépülése érdeké-
ben, melyet pár nap alatt több 
mint két és fél ezren írtak alá. 
November 30-ra, 14 és 16 
óra között (már hivatalo-
san is bejelentett) tüntetés 
is szerveződik a Vág-híd-
nál. A tervek szerint 14:30-
tól 14:50-ig az Érsekújvár 
(Nové Zámky) irányában 
lévő gyalogos átjárórészt 
zárják majd le a tüntetők.

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

Meggyulladt
a kultúrház

tetőzete
A várossá avatás előkészüle-
tei során felújítják Naszvad 
művelődési házát, és ennek 
érdekében a korábbi tető-
zetet is kicserélik. Hétfőn 
viszont messziről látszott a 
tetőről gomolygó füst.  Mint 
kiderült, a munkások le-
égették a tetőzetről az előző 
burkolatot, és valószínűleg 
az kaphatott lángra. A hely-
színre érkező tűzoltók vi-
szonylag gyorsan eloltották 
a tüzet, de órákig figyelték 
a még esetlegesen parázsló 
gócokat.
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Életünk disznóhús nélkül 
A magyar és a szlovák konyha meghatározó része a mai napig a rántott sertéskaraj, sült pecsenye, kolbász, hurka. Vajon 
el tudjuk-e képzelni az életünket nélküle? Jelenleg úgy tűnik, hogy pár éven belül nem fogunk sertéshúst fogyasztani. 

Múlt és jelen? 
Manapság nagyon gyakran vitatott kérdés, hogy kell-
e Szlovákiának egyáltalán sertés? 
Szlovákiában a 2000-es évben 1 562 000 db sertés 
volt, és 80%-ra voltunk önellátóak. Az azóta eltelt 19 
év alatt sikerült ezt a darabszámot 450 000 darabra 
csökkenteni. Szlovákia jelenleg 36%-ra tudja magát 
ellátni disznóhússal. 
Ha továbbra is ezen az úton haladunk, 2030-ra egyet-
len egy koca és sertés se lesz Szlovákiában. Viszont 
az egy lakosra eső éves disznóhús fogyasztás 34 kg. 
Ez a szám többé-kevésbé nem változott az elmúlt 19 
év alatt. Felmerül tehát a kérdés: Hogyan is tovább? 
Szükségünk van sertéstenyésztésre vagy sem? 

Mik a lehetőségeink? 
IMPORT DISZNÓHÚS?
DE HONNAN? 
Szlovákia már 2018-ban 180 000 t sertéshúst impor-
tált, mivel a Szlovákiában megtermelendő sertéshús 
messze nem elégíti ki a lakosság igényeit. A legtöbb 
sertéshús Belgiumból és Lengyelországból érkezik 
hozzánk. A legtöbb élelmiszerbotrány is Belgiumot 
és Lengyelországot érinti. Az antibiotikum használat 
is pontosan ezekben az országokban a legmagasabb. 
Míg Szlovákiában a sertéstenyésztők 50,4 mg/kg (elő 

súly) antibiotikumot használnak, addig Belgiumban 
ez a szám 131,3 mg/kg. (ESVAC 2017-es kimutatása 
alapján).
Csupán minden harmadik sertés, amit fogyasztunk, 
nevelődött Szlovákiában, a többi importból szárma-
zik. Az importált hús eleve hosszú utat tesz meg, míg 
a szlovák pultokra kerül, tehát itt azonnal felmerül 
a hús frissességének kérdése, ami az import húsnál 
minimum 5 napot jelent, míg hazai terméknél maxi-
mum 1 napos késedelemmel kerül a pultokra. Ugyan-
úgy feltehetjük a kérdést, hogy az import hús mennyi 
antibiotikumot tartalmaz, ha az EU-n belül Szlovákia 
antibiotikum fogyasztása a legalacsonyabb. Így az 
import húsé csakis ettől magasabb lehet. 
MEDDIG SZÁMITHATUNK IPORT-
RA ÉS MILYEN ÁRON? 
Világszerte tombol az afrikai sertéspestis. Kína, aki a 
világ sertésállományának a felét termelte ki, jelenleg 
sertéshúshiánnyal küzd. Ez idáig 2 000 000 darab ko-
cát pusztított el a kór (Szlovákia kocaállománya: 34 
000 db, Dániáé: 1 000 000 db). Ez világszinten 30%-
os hiányt jelent. Kínában jelenleg a sertés felvásárlási 
ára 5 EUR/kg élősúly (Szlovákiában 1,50 EUR/kg). 
A nyugati országok, mint Németország, Franciaor-
szág, Spanyolország a sertéseik nagy részét Kínába 
exportálják.

Belgium nem exportál, mi-
vel náluk is tombol a pestis, 
így Kína nem fogadja el az ő 
sertésüket. Marad nekik Szlovákia. 
HAZAI SERTÉS, 
VAGY INKÁBB NEM?
Másik lehetőségünk, hogy feltornázzuk magunkat 
arra a szintre, ahol a 2000-es évek elején voltunk. Eh-
hez viszont majdnem 1 000 000 db sertés hiányzik az 
országból. A volt sertéstelepek üresen állnak, pedig a 
mai napig megvan a kellő kapacitás arra, hogy önellá-
tóak legyünk disznóhús terén. 
A mai társadalom viszont nem kívánja ezt befogadni, 
mondván környezetkáros a disznótartás, büdös és mi-
nőségtelen a hús. Az aktivisták hangosan lépnek fel 
a hazai disznótartók ellen, nem gondolva bele, hogy 
ezzel Szlovákia önellátottsága ellen is küzdenek, és 
küzdenek az alacsony árak ellen is. 
Hamarosan el kell döntenünk itt Szlovákiában, hogy 
a jövőben szeretnénk-e disznóhúst fogyasztani, és azt 
milyen áron. Ha a hazai sertést nem akarjuk, akkor 
marad az import. Vásárolhatunk majd nyugati disznó-
húst ugyanolyan áron, mint Kína Nyugat- Európától, 
vagy pedig megváltoztathatjuk étkezési szokásainkat, 
mivel a sertéshús luxuscikknek fog számítani. 
 (X)

Többek között ezek a gondolatok ösztö-
nözték a Munka Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola mellett működő Pro 
Schola et Futuro alap ügyvezetőjét, egy-
ben az iskola pedagógusát, Konczer Ildi-
kót és lelkes „csapatát”, hogy pályázati 
támogatásokból iskolai kiskert 
építésébe fogjanak. 
„Szerettünk volna kialakítani 
egy olyan kis „zöld szigetet”, 
ahol a gyerekek, pedagógusok és szülők 
együtt tevékenykedhetnek. Iskolánk szá-

mára fontos a környezetvédelemre és esz-
tétikumra való nevelés. Célunk egy fenn-
tartható, otthonos természeti környezet 
létrehozása volt. A tavasszal elhelyezett 
magaságyásokban a tanulók különböző 

zöldségféléket ültettek, s megismerked-
tek az egyes növényekkel és azok gon-
dozási szokásaival. Együtt munkálkodtak 
a gyümölcsbokrok, gyümölcsfák, fűszer, 
dísz- és gyógynövények ültetésénél, ön-
tözésénél is. Mivel véleményünk szerint 

a természet szeretetére s az ökológiai 
egyensúly megteremtésére irányuló neve-
lés közösségi feladat, ezért a szülőket is 
bevontuk a kiskert építésébe, szépítésébe: 
ügyes kezű apukák és anyukák segítsé-
gével raklapból kerti bútor készült, ahol 
a gyerekek megpihenhetnek. Nem titkolt 
vágyunk az is, hogy a városi gyerekeket, 
akik a természeti környezet elől „elbújva”, 
a virtuális világban töltik idejük nagy ré-
szét, kicsalogassuk a jó levegőre. A közös 
tevékenységek során így tapasztalják meg 
a jól végzett munka utáni elégedettséget, 
tanulják az együttműködést, értéket te-
remtenek. Iskolai kiskertünknek köszön-
hetően gazdálkodói, növénytermesztési 
ismereteket adunk át tanulóinknak, vala-
mint lehetőségünk adódik a jellemformá-
lásra és a felelősségtudat kialakítására, 
elmélyítésére is.”
Köszönjük a Pro Schola et Futuro alap ügy-
vezetőjének a kezdeményezést, s a kezde-
ményezést támogató, a kiskert kiépítésén és 
fenntartásán munkálkodó gyerekek, szülők 
és pedagógusok segítségét.  -MUAI-

Közösségi kiskert a Munka Utcai Alapiskolában80 ÉVE SZÜLETETT
DR. KONCZER JÓZSEF

(Emlékezések egy meg nem élt
születésnap apropóján)

Ez év november 3-án ünnepelné 80. születésnapját 
Konczer József, a Selye János Gimnázium egykori peda-
gógusa, sok-sok tanuló kedvenc tanára.
Felmenői apai és anyai ágon is „tősgyökeres” komáro-
miak voltak. A komáromi gimnáziumban érettségizett 
1957-ben, majd a pozsonyi egyetemen szerzett kémia-ma-
tematika szakon tanári képesítést. A pozsonyi egyetem 
elvégzése után 1961-ben a Nyitrai Pedagógiai Kar tanár-
segédje, majd adjunktusa lett, kémiát oktatott. 1973-tól a 
komáromi magyar gimnáziumban folytatta pályafutását, 
ahol főleg kémiát, emellett néhány osztályban matemati-
kát tanított. A kémia számára hobbi is volt, széleskörű, ha-
talmas tudással rendelkezett e területen. Nagyszerű szak-
ember volt: orvossá, vegyésszé, kémia szakos tanárrá lett 
egykori tanítványainak hosszú sora köszönheti neki szak-
mai ismereteinek megbízható alapjait, melyekre alapozva 
elindulhattak életpályájukon. Növendékei mindmáig em-
legetik irántuk tanúsított nagyvonalú, baráti gesztusait, 
hisz ő mintegy munkatársként kezelte őket azzal a céllal, 
hogy majd önállóan gondolkodó és alkotó szellemiségű 
szakemberekként láthassa viszont őket. Aktívan vett részt 
nemcsak a kémia oktatásában, hanem a kémiai olimpiára 
való felkészítésben is. Az e téren és az oktatásban végzett 
munka ismertté tette nevét az egyetemi természettudomá-
nyi karokon is. Tevékeny része 
volt abban, hogy a gimnázium 
a felvidéki iskolák élvonalába 
tartozik.
Az ő nemzedékének állampol-
gárként és magyarként is szá-
mos ideológiai és politikai szél-
járást kellett megtapasztalnia, 
ám komáromiként, gimnáziu-
mi tanárként, bölcsen gondol-
kodó emberként mindig azt az 
utat választotta, ami a gimná-
ziumnak s általa diákjainak is 
a leginkább jó és célravezető volt. 1982-ben megszerezte a 
doktorátust, 1984-ben kerületi kitüntetésben és az iskola-
ügyi minisztérium külön elismerésben részesítette.
Vidám, nagyvonalú ember volt, erre nevelte tanítványait 
is. Öt gimnáziumi osztálynak volt osztályfőnöke, volt di-
ákjai őszintén ragaszkodtak hozzá. Erről tanúskodtak az 
osztálytalálkozók, ahol barátként sok boldog órát töltött 
el volt tanítványaival. Ő volt az a tanár, akivel bármi-
ről lehetett beszélgetni. Fiatal korában kiváló, sokoldalú 
sportoló volt, az iskolánkban is évekig vezette a fiúk ko-
sárlabdacsapatát. Boldog ember volt, szerette embertár-
sait, családját, hivatását és szülővárosát. Élete tartalmas, 
érdeklődési köre szerteágazó volt, emellett megőrizte sze-
rénységét, mások iránti érzékenységét, tapintatosságát.
Gyermekeinek, a családjának, az unokáinak, a tanítványa-
inak helyes feladatokat, célokat tudott iránytűként kitűz-
ni, s talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit az ember 
életében tehet. Hiszen gyermekei a maguk választotta élet-
útjukon elismert emberek, lánya az édesapa pedagógusi 
pályáját folytatja tovább a gimnáziumban, s nagyapaként 
még megérhette, hogy az ő nevét viselő unokája országos 
és nemzetközi tanulmányi versenyeken előkelő helyezése-
ket elérve bizonyította: a mag jó talajba hullott. Hiszen egy 
pedagógus földi pályája halálával ugyan véget ért, de mind-
az, amit átadott: önmagából – az emberből és a tudásából, 
tovább él mindazokban, akiket tanított, nevelt.
Emlékét megőrizzük, és tiszteletünk jeléül a család segít-
ségével az iskola kémiai laboratóriumát dr. Konczer Jó-
zsef tanár úrról neveztük el. Andruskó Imre,

a Selye János Gimnázium igazgatója

Eseménydús diákhét Selye János Gimnáziumban
Idén is változatos, színes programokat kínált a Selye János Gimnázium diákjainak a 
hagyománnyá vált Diákhét. Már hagyomány, hogy tanév első negyedévének lezárása 
után különböző programokkal oldjuk fel a feszített tanulás okozta feszültségeket.
November 12-én a 18. életévü-
ket betöltő diákok önkéntes vér-
adására került sor. A komáromi 
kórház idén is csatlakozott a 
Szlovák Vöröskereszt által meg-
hirdetett Diákvércsepp országos 
akcióhoz, amelynek mottója: 
„Ne keress kifogást!”. Diákjain-
kat évente megszólítják, s egy-
ben megnyerik ennek a fontos, 
közügynek számító önkéntes 
tevékenységnek. 17 diák és 3 
tanár adott vért, akik nemcsak 
másokon tudnak így segíteni, de 
így biztosak lehetnek abban is, 
hogy egészségesek.
November 13-án tíz órától Klo-
busitzky György, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Karának nyu-
galmazott docense tartotta meg 
előadását elsős diákjainknak. 
A tanár úr ötvözi a bűnmeg-
előzést a baleset megelőzéssel. 
Mindenfajta preventív területet 
érint: a drogbűnözést, általában 
a bűncselekmények áldozattá 
válásának a problematikáját, 
hogy milyen veszélyforrások 
leselkednek a gyermekekre, 
akár az internet világában, akár 

a hétköznapokban, az iskolá-
ban. A rendőrtiszteket is oktatott 
szakember nem csak kiváló pe-
dagógus, és nem mellesleg a ká-
bítószerekből fakadó gondok és 
a közlekedési veszélyek szak-
értője, hanem kiváló showman 
is, aki olyan szenvedéllyel tud 
a szenvedélymentesség fontos-
ságáról beszélni, hogy azzal fia-
talt és időset egyaránt ámulatba 
ejt. Klobusitzky György elő-
adásának célját úgy fogalmazta 
meg, hogy „ő nem rábeszélni 
akarja a hallgatóságot, hanem 
kedvet akar nekik csinálni ah-
hoz, hogy maguktól jöjjenek rá 
a szenvedélymentesség fontos-
ságára. Ehhez persze meg kell 
őket hökkenteni.” Erre szolgál 
a rendkívül gazdag képbankja, 
a sok effektus, a sötétség és az ő 
különleges előadásmódja.
November 14-én szintén tíz 
órától Sólymos László kör-
nyezetvédelmi miniszter és 
Bastrnák Tibor parlamenti kép-
viselő gimnáziumunk tanulói-
val találkoztak Andruskó Imre 
iskolaigazgató meghívására. A 
középiskolai tanterv nem ter-

jed ki a körforgásos gazdaság 
alapelveire, a szelektív hulla-
dékgyűjtés valamint a kom-
posztálás nem része az iskolai 
rutinnak. A projekt fő célja, 
hogy ezen alapelveket beve-
zesse az iskolákba. A miniszter 
úr előadása egyéves progra-
munk lezárása, melyet az RRA 
Komárno Ing. Branislav Sá-
dovský mérnök segítségével, 
illetve Fonód Tibor, iskolánk 
igazgatóhelyettese és Musitz 
Marietta tanárnő koordinált. 
Ebben az iskolaévben minden 
osztályba szelektív hulladék-
gyűjtő edények kerültek. A 
szakmai előadáson bemutatta 
a környezetvédelmi minisz-
térium legfontosabb terveit a 
következő időszakra, beszélt 
a környezethez való felelős-
ségteljes hozzáállásról. A mi-
niszter nagy figyelmet fordított 

a klímaváltozásra, hulladék-
gazdálkodás problémakörére, 
például a gyűjtőudvarokra. 
Ezt követően a középiskolások 
feltették az előadással kapcso-
latos kérdéseiket. Aznap este 
a Diákönkormányzat szerve-
zésében, a diákbálon a táncolni 
akarók egészen éjfélig rophat-
ták gimnáziumunk aulájában.
November 16-án, péntekre diák-
napot terveztünk, de a szerdai tra-
gédiára való tekintettel november 
26-án kedden tartjuk meg.

PaedDr. Králik Zsuzsanna

A Kossuthok
nyomában

November 29-én, 16 óra-
kor a dél-komáromi Klapka 
György Múzeumban Kossuth 
Lajos halálának 125. évfor-
dulója alkalmából időszaki 
kiállítást nyit meg Reznák 
Erzsébet történész, a ceglédi 
Kossuth Múzeum igazgató-
ja. Az anyagot a komáromi 
múzeum mellett Hrala Gyu-
la (Komárom), Hermann 
Róbert (Budapest), a Duna 
Menti Múzeum, a ceglédi 
Kossuth Múzeum és az Arad 
Megyei Múzeum anyagából 
állították össze.

Gazdag programmal készülnek
Az ógyallai Feszty Árpád 
Alapiskola és Óvoda rendkívül 
gazdag programmal készül a 
XIII. Feszty Napokra, amelyet 

december 10-e és 13-a között 
rendeznek meg. Külön előadás 
lesz a Szent Korona történeté-
ről, majd sor kerül a Feszty 
Művelődési Vetélkedőre is. Az 
iskola pavilonjának folyosó-
ján mutatják be Dráfi Mátyás 
Görgey Artúrról szóló drámá-
ját, majd H. Szabó Andrea ve-
zetésével a Tündérkert daloló 
című műsorát mutatják be. A 
Feszty Napok keretében kerül 
majd sor a Feszty-kép rajzpá-
lyázatának kiértékelésére és a 
legjobb alkotások kiállításá-
nak megnyitására is.

„Kevés hasznosabb gyerekjátékot lehet elképzelni, mint a kert-
ben kijelölt apró parcellát, amelyben megtaníthatjuk gyermek-
inket kertészkedni, növényt nevelni.”  (Bálint György)
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Érsek szerint a legmagasabb lesz
a komáromi híd, átadása viszont káoszt okoz
(Befejezés az 1. oldalról)

A Vág-híddal kapcsolatosan a 
miniszter elmondta, hogy mi-
után felmérték az állapotát, és 
megállapították, hogy kataszt-
rofális, ugyanis 6-os besorolást 
kapott a 7-es skálán, ők azon-
nali lépésként leszedették az 
útburkolat felső részét, hogy 
ezzel is könnyítsenek az út 
terhelésén. A szakértők elkép-

zelésével szemben azonban az 
aszfalt réteg így már nem bírta 
a hatalmas forgalommal járó 
megterhelést, és kikopott. A 
napokban megkezdődtek hát a 
kátyúfeltöltési munkálatok, ami 
viszont még inkább lelassította 
a sebességkorlátozás óta egyéb-
ként is torlódó hatalmas kocsi-
sorok áthaladását. Sok autósnak 
a napokban több, mint fél órá-
jába került, amíg Gyulamajor-

ról illetve Izsáról Komáromba 
jutott. A miniszter elnézést kért 
a kellemetlenségért. Arra nem 
tért ki Érsek miniszter, hogy a 
megye illetékesei és az MKP-s 
képviselők évek óta sürgetik a 
híd megújítását, s egyes véle-
mények szerint az „aládúcolás” 
nem javít majd a terhelhetősé-
gen, csak arra lesz jó, hogy ké-
sőbb omoljon össze…
Az izsai körforgalomról, amit a 
környék települései már hosszú 
ideje sürgetnek – mivel ezen az 
útszakaszon gyakoriak a bal-
esetek, valószínűleg okkal –, 
a miniszter a sajtótájékoztatón 
nem ejtett szót.
Végső megoldásra egyelőre 
ugyan várni kell, de a napok-
ban aláírják a kivitelezővel a 
szerződést a híd aládúcolására. 
A munkálatok optimális felté-
telek mellett az év végére akár 
be is fejeződhetnek, és utána 

ismét használhatják a teher-
járművek is. A híd teljes fel-
újításáról most nem esett szó, 
októberben Komáromban tett 
látogatásán, amikor nem volt 
ideje és módja a városvezetés 
aggályait meghallgatni a Vág-
híd állapotával kapcsolatban, 
két évre „jövendölte” a munká-
latok megkezdését.
A miniszteri sajtótájékoztató a 
tervezettnél rövidebbre sikere-
dett, mivel Érsek Árpád a nyit-
rai tragikus buszbaleset helyszí-
nére sietett.
A Vág-híddal kapcsolatosan 
a közösségi portálon „Azon-
nali cselekvést követelünk” 
megnevezés alatt petíciót in-
dítottak Komárom lakosai. 
Ezenkívül a híd javítási mun-
kálatai sürgetése érdekében 
tüntetést is szerveznek no-
vember végére a hídra vezető 
út felének lezárásával.

Komáromba került a fődíj
Múlt héten szombaton az utolsó versenyelőadással és két 
vendégelőadással folytatódott a fesztivál programja, majd 
kihirdették az idei évfolyam legjobbjait. A fődíjat a komá-
romi Marianum Egyházi Iskolaközpont diákszínpadja, a 
MEG+növünk színjátszó csoport nyerte el.

November 15-én a kolozsné-
mai nyugdíjasotthon lakója, 
Szajkó Ilona (született Kna-
zsik Ilona ) nénit meglátogatta 
Nemesócsa község polgármes-
tere Válek Iván, hogy a kö-
zségi polgári testület nevében 
köszöntse a falu legidősebb 
polgárát. Ilonka néni ezen a 
napon ünnepelte 97. szüle-
tésnapját jó erőben és egész-
ségben. Az ajándék csomag 
átadása után került sorra a kö-
zségi krónikába való ünnepi 
bejegyzés, ami majd az utókor 
számára is megörökíti ezt a je-
lentős napot.

Nemesócsa legidősebb
polgárát köszöntötték

Súlyosbították
Zakál Ferenc büntetését
Zakált ez év március 25-én négy vádpontban – bűnszerveze-
ti tagság, hamis vád, Sátor-gyilkosság, illegális cigarettagyár 
létrehozása – találta bűnösnek a Specializált Büntetőbíróság. 
A vádlottat tavasszal 23 év szabadságvesztésre ítélték.
Az ügyész akkor a büntetés 
súlyosbításáért fellebbezett, 
mivel a vádlott a neki felrótt 
bűncselekményekkel kapcso-
latban semmilyen megbánást 
nem tanúsított a bíróság előtt. 
Zakál ugyanakkor felmentését 
vagy az ügy újratárgyalását 
kérvényezte, mert álláspontja 
szerint egyik vádpont esetében 
sem sikerült minden kétséget 
kizáróan bizonyítani, hogy 
azokat elkövette. Így került 
most az ügy a Legfelsőbb Bí-
róságra. 
Zakál vádlottársainak fel-
lebbezését október 8-án tár-
gyalták. Azon a tárgyaláson 
védőügyvédje megbetegedése 
miatt Zakál nem vett részt, így 
a maffia eddig megvádolt tag-
jai közül már csak ellene nem 

volt érvényben jogerős ítélet.
A csicsói férfi – akit társai 
csak „Sreknek” szólítottak – 
Sátor Lajos dunaszerdahelyi 
helytartóján, Reisz Andoron 
keresztül került be a bűnszer-
vezetbe, akivel hosszú ideig 
kétes vagy éppen legális üz-
letekben működtek együtt. 
Ugyanakkor Zakál Ferenc a 
bírósági tárgyalások során 
mindvégig tagadta, hogy a 
maffia tagja lett volna, pedig 
a bűnbanda szinte minden tag-
ja szerint része volt a banda 
struktúráinak.
A Legfelsőbb Bíróság viszont 
minden ellene felhozott vád-
pontban bűnösnek mondta ki, 
és a rá előzőleg kiszabott 23 
éves büntetést 25 év szabad-
ságvesztésre súlyosbította.

A kormányfő Érseket bírálta
az útfelújítások elmaradása miatt

Van elég pénz az útfelújításokra, csak hatékonyan kellene vele gazdálkodni – véli Peter Pel-
legrini kormányfő Minderről a közrádió Szombati párbeszéd (Sobotné dialógy) című politikai 
műsorában fejtette ki véleményét. Az útfelújítások lassúsága vagy épp hiánya a 12 halálos 
áldozatot követelő, Nyitra melletti buszbaleset miatt került újra reflektorfénybe.
Pellegrini még 2018-as hivatal-
ba lépését követően tett ígéretet 
arra, hogy az első osztályú (ál-
lami kézben lévő) utak felújí-
tására 200 millió euróval több 
forrást különítenek el. Ebből 
azonban a mai napig egy centet 
sem fordítottak útfelújításra – a 
Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) 
a Szlovák Közútkezelő (SSC) 
által kiírt versenypályázatokat 
törölte. „Meg kell kérdeznem 
az ÚVO igazgatójától, milyen 
kétségek merültek fel a ver-
senypályázatok kapcsán. Nem 
ismerem a hivatal indoklását, 
de nekem úgy tűnik, hogy már 
több dolgot akadályoznak meg 
és nincs előrelépés, és szerin-
tem ez nagy probléma” fogal-
mazott a kormányfő. Pellegrini 
arra már nem tért ki, hogy a 
200 milliós útfelújítási tendert 
az ÚVO azért íratta ki újra az 
SSC-vel, mert azt eredetileg 
egyetlen nagy csomagban hir-
dették meg, mintha az lenne 
a cél, hogy csak a legnagyobb 
építkezési vállalatok tudják tel-
jesíteni a feltételeket. Például 
olyan feltételek is szerepeltek 
a pályázati kiírásban, miszerint 
a kivitelezőnek 90 kilométeres 
körzetben rendelkeznie kell 

saját aszfaltüzemmel. Mivel 
a pályázat egyetlen nagy cso-
mag volt, gyakorlatilag kizá-
rólag a tőkeerős, ismert nevű 
nagyvállalatok pályázhattak 
volna a tenderre. A kormány-
fő arról is hallgatott, hogy a 
jól hangzó „200 millió euró” 
mindössze 130 kilométernyi 
első osztályú útszakasz felújí-

tását takarta volna, miközben 
274 kilométernyi ilyen út van 
„katasztrofális” állapotban az 
SSC adatai szerint. Arról nem 
is beszélve, hogy Szlovákia 
3400 kilométernyi nemzetkö-
zi úthálózatának egy harmada, 
nagyjából 1300 kilométernyi 
szorul javításra, miközben az 

SSC évente 40-50 millió eurót 
költ felújításra. Magyarul, a 
katasztrofális útszakaszok fel-
újítására nem 200 millió euró-
ra, hanem ennek az összegnek 
több mint kétszeresére lenne 
szükség – és még akkor is ma-
rad további ezer kilométernyi 
folyamatosan leépülő útsza-
kasz.

Érsek miniszter Komárommal 
kapcsolatosan is „elhíresült”, 
gondoljunk csak az izsai ke-
reszteződésre, ahol hetente 
történik baleset, vagy a Po-
zsony-Komárom közötti vasúti 
közlekedésre, ahol ugyancsak 
gyakori az aujtók és a vonatok 
közötti karambol.

Komárom visszacsatolása – Hazatérés

Újra szabad lesz, újra magyar 
lesz Komárom, hangzott a Ba-
ross utcai járdákat elfoglaló 
emberek szájából. Az előké-
születek már előző nap elkez-
dődtek. 1938. november 6-án 
délután 2 órakor ünnepélyes 
keretek közt vonultak be a vá-
rosba a csapatok. A polgármes-
ter, Fülöp Zsigmond (akkor 
még városbírónak nevezték) 
már kiadta az utasításokat a 
nagybányai Horthy Miklós 
Kormányzó Úr és a csapatok 
fogadására. Még csak az újság-

írók jöttek át a hídon, még tán 
folytak valahol a tárgyalások, 
a várakozó tömegek közül az 
újságírók elé lépett három kis 

gyerek, kezükben nemzeti szí-
nű zászlóval és köszöntötték: 
A jó Isten hozott… Három 
kis gyerek, három kis hős a 
négyéves Németh Laci, az öt-
éves Vili és a hét éves Takács 
Margit.
Magyar ruhás hölgyek virág-
csokrokkal várakoztak közöt-
tük, barátnéjával Turbacs Valé-
ria komáromi hajadon (felvéte-
lünk balra). 
Vasárnap, november 6-án 2 
órakor megjött a katonaság 
Horthy Miklós kormányzóval 
az élen. Átmasírozva a Nádor 
utcán Klapka térre vonultak, itt 
már minden el volt készítve az 
ünnepélyes fogadásra. Töme-
gek lassan összevegyültek, a 
polgárság és a katonák, köztük 
a csapatokkal érkezett Hrala 
Gyula tizedes.
A kivilágított városban a la-
kosság késő estig vigadott. 
Másnap, hétfőn a vallási fele-
kezetek templomaiban hála-
adó istentiszteleteket tartottak. 
Vigadalom közben a két fiatal, 
Hrala Gyula tizedes és a Tur-
bacs Valéria komáromi haja-
don szemet vetett egymásra. 
A kötelességet teljesítve a tize-
des még részt vett Erdély egy 
részének a visszafoglalásában. 

Hazajövet a két magyar egybe-
kelt, a Komáromi Szent András 
templomban örök fogadalmat 
esküdtek egymásnak.
Komáromban pedig hónapo-
kon át folytatódtak az ismer-
kedési esték a polgárság és a 
katonaság tisztikara között.
Megjegyzés: A született fiuk-
ból jó magyar embert neveltek 
és a templomban, ahol frigyet 
kötöttek, a fiuk 2016. június 
18. Vitézi Rend a magyarság-
nak tett szolgálatáért A Vitézi 
Rend Bronz Nemzetvédelmi 
keresztjét adományozta. 

v. Hrala Gyula

Hrala Gyula tizedes

Általában a reflektorok vakító fényében, csak a „nagyok” jelennek meg, pedig a „kis” 
ember írja a történelmet. Nevük, tetteik csak itt-ott a családi albumokból kerülnek elő. 
Komáromban nyolcvanegy évvel ezelőtt, a Baross utca járdáit ellepték a tömegek. Utcái 
feldíszítve, mindenhol magyaros jelvények, a kormányzó képei. A polgárok is a sublótok 
melyéből előszedték a zászlókat és a magyaros öltözeteket.

A legígéretesebb tehet-
ség díját Ďurdík Ágoston 
(MEG+növünk, Komárom) 
vehette át. A „mariánumo-
sok” a Lakoma szerkesz-
tőségének díját is haza-

hozhatták. Buzita község 
polgármesterének díját a 
NEFISZ (Nemesócsa) és 
Fesztysek (Ógyalla) csapa-
ta kapta, a csoport ígéretes 
indulásáért.
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MŰSORA JÁNLAT
November 23-tól  29-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, 12.15 
Poggyász, 13.50 Csapdá-
ba csalva (amer.), 14.25 
Hanta Boy (amer.), 16.20 
Columbo (amer.), 18.00 
Tények, 18.55 Tények 
plusz , 19.55 Pókember 
(amer.), 22.35 Halálos 
i ram (amer.), 1.00 Anyám! 
(amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 14.00 
XXI. század, 14.35 Jóf iúk 
(magyar), 15.45 A szuper 
exnőm (amer.), 18.00 Hír-
adó, 19.00 Fókusz plusz , 
20.00 X-Faktor, 23.15 A 
cipőbűvölő (amer.) 

RTL II
11. 25  H a z u g  c s a jok  t á r-
s a s á g a  (a m e r.) ,  12 . 2 0 
Sz e r e l e m kölc s ö nb e 
(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  Br a z i lok 
(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 Pinokkió 
(olasz), 20.10 Violet ta (ar-
gent in), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 A vörös ajtó 
(olasz), 0.55 Szuperman 
visszatér (amer.)

Duna tv
10.25 Család-barát , 13.05 
Jó ebédhez szól a nóta , 
13.40 Par t itú ra , 14.35 
Doc Mar t in (angol), 15.30 
Legenda a vonaton (ma-
gyar), 17.00 Gasz t  ro an-
gyal, 18.00 Híradó, 18.40 
Szerencseszombat, 19.45 
Szellemir tók (amer.), 
21.35 A félszemű (amer.), 
23.3 Bagi-Nacsa Orfeuma

Duna World
10.45 Két fél idő a pokol-
ban (magyar), 13.00 Hír-
adó, 13.20 A zenekar mes-
terei, 14.20 Család-barát , 
15.55 Hagyaték, 16.25 
Színe-java, 17.25 Most 
a Buday!, 17.55 Családi 
kör, 18.50 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzóna, 
21.35 Bagi-Nacsa Orfeu-
ma, 22.35 Legendaválo-
gatás, 23.40 Opera Café, 
2.25 Fölszállot t a páva

Pozsony 1
12.15 Sz lová k ia ,  sze re t-
lek!,  13.45 G ra nd Hotel 
(spa nyol) ,  15.05 Poi rot 
(a ngol) ,  16.50 A szoci-
a l i z mus bája i ,  17.55 Út-
t a la n u t a kon ,  18.25 Épí t s 
há za t ,  ü l t e ss  fá t! ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 A test 
t i tkai ,  21.25 Talkshow, 
23.15 Grand Hotel  (spa-
nyol) ,  0 .30 Poi rot  (a ngol)
Pozsony 2
11.10 Tudományos ma-
gazin, 11.40 Generációk, 
14.45 Labdarúgás, 17.10 
EL Magazin, 17.55 Szlo-
vákia szépségei, 18.45 
Est i mese, 19.50 Híradó, 
20.10 Őrangyalok, 20.40 
Szomorú férfiak mosolya 
(szlovák), 22.15 Viharban 
(dán)

Markíza tv 
6.45 Tom és Jerry kaland-
jai, 9.20 Rabaka (szlovák), 
11.20 Celeb karácsonyra 
(amer.), 13.20 Lovagregény 
(amer.), 16.10 A nagy csoda 
(amer.), 18.20 Mulat az elit, 
19.00 Híradó, 20.30 Mene-
külés a börtönből (amer.), 
22.45 Válogatott gyilkosok 
(amer.)

JOJ TV
7. 5 0  S z ü n i d ő  (s z l o -
v á k ) ,  8 . 55  N á l u n k , 
10 . 2 0  K e d v e n c e k , 
11 . 0 0  A  f ü g g e t l e n s é g 
n a p j a  (a m e r .) ,  14 . 0 0 
Tw i l i g h t  (a m e r .) ,  17. 0 0 
M i n y o n o k  (a m e r .) , 
19. 0 0  K r i m i ,  19. 3 0 
H í r a d ó ,  2 0 . 35  C s i l l a g 
s z ü l e t i k ,  2 2 .10  A  s í r -
á s ó k  (s z l o v á k ) ,  2 3 , 0 0 
E l i t  k o m m a n d ó  (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, 
11.10 Több,  m i nt  t e s tőr, 
12 .45 Épí t kezők ,  13.50 
Csapd ába csa lva (a mer.) , 
14.25 A z el nök i  há zőr ző 
(a mer.) ,  16.20 Ne zava r-
ja tok!  (f r a nc ia) ,  18.0 0 
Tények ,  18.50 Sz t á rba n 
sz t á r  le szek!,  22 .0 0 22 
mér f öld (a mer.) ,  0.0 0 Po -
wer s  R a nger s  (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.25 
High Life, 11.30 Kalando-
zó, 13.25 Lila füge, 14.55 
Házon k ívül, 15.30 Miről 
álmodik a lány? (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Jóf i-
úk, 20.00 Koponyasziget 
(amer.), 22.30 A sötétség 
kapui (amer.)

RTL II
9.00 Kismamának ál l a 
vi lág (amer.), 10.50 Sze-
relem kölcsönbe (amer.), 
13.00 Segítség, bajban 
vagyok!, 18.00 Brazilok 
(magyar), 20.00 A Show-
der Klub bemutat ja , 22.00 
Showder Klub, 23.00 Ka-
l iforniai álom (amer.), 
1.30 A szerelem vak 
(amer.)

M2
12.45 Egy komisz kölyök 
naplója , 13.40 Nicky, Ric-
ky és Dicky, 14.10 Póló, 
15.50 Mickey, 16.40 Lilo 
és St itch, 17.50 Vam-
pir ina , 18.15 Pinokkió 
(olasz), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 A fér f iak 
nem sí rnak (német), 23.45 
Édes anyanyelvünk

Duna tv
12 .50 Jó ebéd hez szól 
a  nót a ,  13.25 A Tát r a , 
14.25 A G r i f f ,  a  Dá m-
vad és  a  Va r jú (mag ya r) , 
15.0 0 Sz űcs Ma ra há -
za ssága (mag 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 ror szág ,  sze re t-
lek!,  21.25 Trezor  (ma-
g ya r) ,  23.45 Hog y vol t?

Duna World
8.20 Ö nök ké r t ék ,  13.20 
A d ia lóg us épí t é sze , 
14.45 Ku nok ha zája , 
15.45 Hag yaték ,  16.15 
Sz í ne -java ,  17.20 Most 
a  Bud ay!,  17.55 Divat 
é s  d i zájn ,  18.55 Ö t  kon-
t i nens ,  19.25 Sze rel mes 
f öld rajz ,  20.0 0 Gasz t ro -
a ng ya l ,  21.35 A vád lot t 
vád ló,  22 .35 Hog y vol t?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
15.25 A ra ny idők ,  16.30 
A cigá ny t ábor  a  men ny-
be meg y (orosz),  18.15 
A konyhá m t i t ka ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 Ja n Pa lach 
(cseh-sz lová k),  22 .30 
Fa i r  play (cseh-sz lová k)

Pozsony 2
14.05 Sz í nész legend á k , 
15.45 Jég korong,  18.50 
Es t i  mese ,  19.50 Hí-
rek ,  20.10 For t u na Liga , 
20.45 A zsen iá l i s  ba rá t-
nő (ola sz),  21.45 Dok u -
ment u m f i l m ,  22 .25 Bű n 
és  bű n hődés (sz lová k)

Markíza tv
7.50 Lovagregény (amer.), 
10.45 A nagy csoda (amer.), 
13.00 Testreszabott kér-
dések, 13.45 Pengeélen 
(amer.), 16.00 Felvég, al-
vég, 17.20 Szomszédok, 
19.00 Híradó, 20.30 Zsol-
dosok (amer.), 22.35 D-Tox 
(amer.)

,JOJ TV
10.10 A szőrös t e s tőr 
(a mer.) ,  12 .05 A hong-
kong i  nyomozó (a mer.) , 
14.30 Lá ny snowboa r-
don (osz t r á k),  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 .45 El r abolva (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, 22.45 
Magánnyomozók

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, 23.20 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 Sz ü le t e t t 
sz i ng l 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 Vio -
le 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, 14.15 Jamie 
lefőzi Olaszországot, 15.10 
Végtelen szerelem (török), 
16.05 Rex felügyelő (né-
met), 18.00 Híradó, 18.45 
Sorsok útvesztője (török), 
19.40 A hegyi doktor (né-
met), 20.30 Kékfény, 21.30 
Elveszettek (angol), 22.40 
Rejtélyek asszonya (amer.) 

Duna World
10.30 Föltámadott a tenger 
(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!, 
19.00 Mága Zoltán koncert-
je, 20.00 Hogy volt?, 21.35 
Mindenből egy van, 22.35 
Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Váro-
sok, 16.55 Kleist doktor 
családja (német), 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Tanguy (f rancia), 22.15 
Ripor terek, 22.50 Rédl 
(cseh)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 13.55 
Generációk, 15.20 Nem-
zet iségi magazin, 15.50 
A csi l lagok utáni vágy, 
16.20 Regina, 17.25 A 
rendelő, 18.30 Est i mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A di-
agnózis, 21.25 Dokumen-
tumf ilm, 22.25 A fájda-
lom kövei (f rancia)

Markíza tv
10.45 Családi tör ténetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.40 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, 
23.45 Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 Do-
kik (amer.), 14.50 Tárgyaló-
terem, 15.50 Rendőrök ak-
cióban, 17.30 Hírek, 18.00 
Főzd le anyámat!, 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 
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!, 21.45 Újratervezés, 
22.45 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, 
Marci!, 14.00 Unizoomi 
csapat, 14.45 Robovona-
tok, 17.00 Szófia herceg-
nő, 17.25 Dr. Plüssi, 19.15 
Dózerék, 20.15 Tanárok 
gyöngye (német), 21.05 
Én vagyok it t, 22.30 Szel-
lemekkel suttogó (amer.), 
23.25 Kulisszák mögött, 
0.25 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 A világ egy 
terített asztal, 14.20 A he-
gyi doktor (német), 15.15 
Végtelen szerelem (török), 
16.10 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.40 A 
hegyi doktor (német), 20.30 
Önök kérték, 21.30 Vidám 
vidék (angol), 22.30 Velvet 
Divatház (spanyol), 23.25 
Magyarország, szeretlek!

Duna World
11.30 A labda (magyar), 13.20 
Nemzetiségi magazinok, 
14.20 Család-barát, 15.55 Csa-
lád, 16.20 Szerelmes földrajz, 
16.50 Térkép, 17.20 Útravaló, 
17.40 Ízőrzők, 18.15 Ízőrzők, 
18.45 Itthon vagy!, 19.10 Nó-
tacsokor, 20.00 Üdítő, 21.00 
Híradó, 21.35 Mindenből egy 
van, 22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 14.00 
Folklór, 14.20 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Városok, 
16.55 Kleist doktor csa-
ládja (német), 17.45 Pár-
baj, 18.20 Öten öt el len, 
19.00 Híradó, 20.30 Be-
tonlegelő (szlovák), 22.05 
Mediciek (olasz), 23.00 A 
régi iskola , 0.05 Azonos 
ég alat t (német)

Pozsony 2
12.25 Kerékpár túrák, 
14.25 Tudományos maga-
zin, 15.20 Ruszin maga-
zin, 16.20 Regina, 17.30 A 
rendelő, 18.30 Est i mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Doku-
mentumf ilm, 21.00 Sze-
relmes tör ténetek, 22.25 
Talkshow

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 13.35 
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), 0.05 
Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.25 Topsz tár, 14.50 Tár-
gyalóterem, 15.50 Rend-
őrök akcióban, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Kr imi, 
19.30 Hírek, 20.35 Ha-
lálos i ramban 5. (amer.), 
23.30 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, 22.45 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 Tanárok gyöngye 
(német), 21.05 Én vagyok 
it t, 22.30 Szellemekkel sut-
togó (amer.), 23.20 Az A38 
Hajó színpada, 0.15 Violet-
ta (argentin), 2.20 Egyszer 
volt, hol nem volt (amer.)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 A világ egy 
terített asztal, 14.20 A he-
gyi doktor (német), 15.10 
Végtelen szerelem (török), 
16.05 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Sorsok 
útvesztője (török), 19.40 A 
hegyi doktor (német), 20.45 
Csendes Don (orosz), 21.35 
A bűn művészete (francia), 
22.35 A navigátor (új-zé-
landi) 

Duna World
11.45 Énekes madár (ma-
gyar), 13.20 Horvát krónika, 
13.50 Román krónika, 14.20 
Család-barát, 15.55 Magyar 
gazda, 16.20 Noé barátai, 
16.50 Novum, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Ízőrzők, 18.30 Itthon 
vagy!, 19.10 Nótacsokor, 
19.30 Magyarország, szeret-
lek!, 21.35 Mindenből egy 
van, 22.30 Ridikül, 23.55 Rej-
télyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Városok, 
16.50 Dur rel lék (angol), 
17.50 Párbaj, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Viszlát , Le-
nin! (német), 22.25 A cég 
(amer.), 0.55 Régi iskola

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 14.25 A diag-
nózis, 15.20 Magyar magazin, 
15.50 A csillagok utáni vágy, 
17.55 Kosárlabda mérkő-
zés, 20.10 Dokumentumfilm, 
23.55 Mozi

Markíza tv
11.50 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, 14.50 A tár-
gyalóterem, 15.50 Rendőrök 
akcióban, 17.30 Híradó, 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Deluk-
se (szlovák), 21.40 Ed-
die, a sas (amer.-angol), 
0.00 Gyilkos 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!, 22.45 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 Robovo-
natok, 17.25 Dr. Plüssi, 18.10 
Kutyapajtik, 19.50 Chug-
gington pályaudvar, 20.15 
Született szinglik (amer.), 
21.05 Én vagyok itt, 22.30 
Szellemekkel suttogó (an-
gol), 23.20 Kulisszák mö-
gött, 0.15 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), 
19.40 A hegyi doktor (né-
met), 20.30 Fábry, 22.00 
Az én lányaim (lengyel), 
23.30 Foto gráifa (ma-
gyar), 1.45 Rúzs és selyem

Duna World
11.30 A megközelíthetet-
len (magyar), 13.20 Nem-
zet iségi magazin, 14.15 
Család-barát , 15.50 Kék 
bolygó, 17.20 Ízőrzők, 
18.30 It thon vagy!, 19.00 
Nótacsokor, 20.00 Szenes 
Iván í r ta , 21.35 Minden-
ből egy van, 22.35 Ridi-
kül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Váro-
sok, 16.55 Dur rel lék (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 A szülők jobban 
tudnak hazudni (német), 
23.55 Don Mat teo (olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.25 
Művészetek, 15.20 Roma 
magazin, 15.50 A csillagok 
utáni vágy, 16.20 Regina, 
17.30 A rendelő, 18.30 Lab-
darúgás, 21.20 Kísérletek, 
22.25 Az egészség, mint üz-
letág

Markíza tv
10.50 Családi történetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 14.50 Rend-
őrségi esetek, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
22.55 Főnök inkognitóban, 
0.15 Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 12.50 Dokik, 14.50 
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, 
22.45 Magánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli , 12.30 Fó-
kusz, 13.30 Konyhafő -
nök VIP, 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 Szü-
letet t szinglik (amer.), 
21.05 Én vagyok it t , 22.30 
Szellemekkel sut togó 
(amer.), 23.20 Akvár ium, 
0.20 Violet ta (argent in)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Ízőrzők, 13.50 
Velence magyar emlé-
kei, 14.20 A hegyi doktor 
(német), 15.15 Végtelen 
szerelem (török), 16.10 
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), 
23.35 Velence magyar 
emlékei

Duna World
11.10 Dráma a vadászaton 
(magyar), 13.50 Öt kont i-
nens, 14.20 Család-barát , 
15.50 Kár pát expressz , 
17.25 Ízőrzők, 18.30 It t-
hon vagy!, 19.00 Nótacso-
kor, 20.00 Önök kér ték, 
21.35 Mindenből egy van, 
22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Váro-
sok, 16.50 Dur rel lék (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia , 
szeretlek!, 22.30 Út talan 
utakon, 23.00 Collateral 
(amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.25 
Európai Liga, 15.15 Szem-
től szemben, 16.20 Regi-
na, 19.05 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.10 A család, 
22.00 A sárkány közbelép 
(amer.), 23.35 Jazz Napok

Markíza tv
10.45 Családi tör ténetek, 
11.45 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.50 Pénzvadászat , 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 A farm, 22.45 
Aljas nyolcas (amer.)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsz tár, 14.50 Tárgyaló-
terem, 15.50 Rendőrsé -
gi esetek, 16.50 Nálunk, 
ot thon, 17.30 Hírek, 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 A függetlenség nap-
ja (amer.), 23.05 Gr ingo 
(amer.), 1.30 Az el lenség 
táborában (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
November a kertekben

h um o r - c s o k o r

Októberi szerencsés megfejtőnk Ledinszki Bernadett. Nyereményét postán kézbesítjük.
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!

– Nagymama, miért olyan nagy a 
szád? 
– Nagymama, miért olyan nagy a 
szemed?
– Nagymama, miért olyan nagy 
az orrod?
– Jaj Piroska, menj már innen az-
zal a nagyítóval!

A fiatal férj hazaérkezik a munkából, 
a felesége meztelenül várja.
- Miért nincs rajtad ruha? – kérdezi 
az asszonyt.
- Van rajtam, a szerelem ruhája.
Bemennek a hálószobába…
Mindezt kihallgatta a szomszédban 
élő néni. Gondolja, másnap ő is ki-
próbálja.
- Miért nincs rajtad ruha? – kérdezi 
a férje.
- Van rajtam, a szerelem ruhája.
- Igazán kivasalhattad volna…!

– Uram, egy különleges papagájt 
vennék! 
– Látja, itt ez a zöld beszél németül, 
angolul, kívülről ismeri a telefon-
könyvet. 100 euró. A kék ismeri az 
összes játékautomata kódját. 150 
euró. A sárga 200 dollár. Rokonság-
ban van az Interpol főnökének papa-
gájával.
– Fantasztikus! És az a kopasz a sa-
rokban mit tud?
– Azt én sem tudom, de 500 eurónál-
nem adom alább, mert a többiek csak 
főnöknek szólítják.

– Miért sírsz Pistike? 
– Az apuuu!…Rácsapott 
az ujjára a kalapáccsal 
és… és…
– De kisfiam, ezért neked 

nem kellene így ordítanod!
– Hááát, először én is röhögtem…

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Új ismerősének hatására 
egészen megváltozik. Feldobott, vidám, mintha kicserélték volna. 
Ez a könnyed boldogság igazán jókor jött most, hiszen kifogyó-
ban voltak készletei. Most végre újra talált olyan elfoglaltságokat, 
amelyekben teljes mértékben el tud mélyülni, amelyeket élvez.
HALAK (február 21. – március 20.) Olyan mértékben képes 
alkalmazkodni partneréhez, hogy ő néha úgy érzi muszáj provo-
kálnia önt, hogy lássa, képes kiállni a saját érdekei mellett. Ezen 
a héten is beleszaladhatnak néhány ilyen helyzetbe. Vigyázzon, 
hogy szándékosan ne bántsa meg kedvesét!
KOS (március 21. – április 20.) Egy munkával kapcsolatos ügy-
ben kiéleződik az önben folyamatosan harcoló két ellentétes oldal 
küzdelme. Döntenie kell, hogy a családnak vagy a munkának ked-
vez. Ez elsősorban azt jelenti, hogy vállalja-e, hogy még kevesebb 
időt szán magánéletére, illetve az ön számára fontos emberekre.
BIKA (április 21. – május 20.) Kevés olyan érdekes mérkőzést 
láthatunk, mint amikor két Bika szülött méri össze az erejét, már-
pedig most ez a helyzet, hiszen egyikőjük sem enged. Mintha 
mindketten presztízskérdést csinálnának abból, hogy ebben a 
kérdésben ki tudja érvényesíteni az akaratát.

IKREK (május 21. – június 21.) Mivel képes egy időben több 
dologgal is foglalkozni, valószínűleg élvezni fogja ezt a hetet 
és annak pörgését. Nagyon sokra haladhat, számtalan lehetőség 
megnyílik ön előtt, hiszen olyan mintha egyszerre több helyen is 
jelen lenne, mintha minden szálat ön tartana a kezében.
RÁK (június 22. – július 22.) Érzelmei alapvetően meghatá-
rozzák, hogy mennyire tud sikeres lenni az üzleti vagy szakmai 
tevékenységeiben, ezért igyekezzen most kirekeszteni ezeket! 
Építsen a puszta tényekre, a számokra és ne az befolyásolja dön-
tését, hogy mások mit gondolnak, mi lenne a legjobb.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Amikor kedvese any-
nyira sértve érzi magát, hogy semmi másról nem tud beszélni, 
áldozzon rá némi időt és hallgassa meg a panaszait. Talán már 
azzal is reálisabban fogja látni a helyzetet, ha meg kell fogalmaz-
ni saját sérelmeit és így ön nem kényszerül magyarázkodásra.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Gondolkodjon pozití-
van, nem is hinné, milyen teremtő ereje van az előremutató, épí-
tő jellegű gondolatoknak a mindennapi életben is. Gyakorolja ezt 
apró dolgokban, amelyeket azonnal ellenőrizhet is. Alakítsa pozití-
van a beszélgetéseket, érezze, tudja, hogy minden jól fog alakulni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Fontos megtanul-
nia elfelejteni azokat a bántásokat vagy sértéseket is, amelyek 
mélyen megsebzik, különben nem fog tudni továbblépni. A meg-
bocsátás nélkülözhetetlen előfeltétele a továbblépésnek. Ha erre 
nem képes, tovább hurcolja magával a múltja súlyos eseményeit.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nem minden esetben 
igaz, hogy a szerelem kibontakozásához idő kell. Találkozik va-
lakivel, akivel azonnal egy hullámhosszon vannak. Adja át magát 
az érzésnek és ha vannak is kétségei azzal kapcsolatban, hogy ez 
ilyen egyszerű is lehet, csak arra hallgasson, amit érez.
NYILAS (november 23. – december 22.) Nem könnyű őszinté-
nek lennie, amikor pontosan látja, hogy milyen következményei 
lehetnek szavainak. Most mégsem szabad hallgatnia, mert ha to-
vábbra is a szőnyeg alá seprik a problémát, annyira elfajulhat a 
helyzet, hogy esetleg már nem is találnak megoldást.
BAK (december 23. – január 20.) Új ismeretsége kapcsán gon-
dolja át, milyen szempontok szerint is szokott párt választani 
magának és nyugodtan tegye ezután magasra a mércét! Ne féljen 
attól, hogy nem talál senkit, aki megfelelne elvárásainak. Persze 
közben önmagával kapcsolatban is legyen kritikus.

Langyos, levélszínesítő ősz-
szel búcsúzott az október, ám 
a november eleji esők miatt a 
határban, valamint a kertekben 
a sok esőtől sokfelé még nem 
száradt fel a talaj. Az éjsza-
kai lehűlések felgyorsították 
a levelek hullását, gyakran 
kellett söpörni a járdát a ház 
előtt, s gereblyézni a ház kö-
rül. Városban, de falun is tilos 
elégetni a kerti nyesedéket, 
leveleket, de kár is lenne el-
füstölni a sok szerves anyagot. 
Gyűjtsük inkább össze, s aki 
teheti, komposztálja kertjében 
akárcsak egy elkerített kom-
posztdombot képezve, ahová a 
konyhai szerves hulladékot is 
kiszórhatja. 
Mi is évek óta így hasznosít-
juk a konyhai és kerti szerves 
hulladékot, sokszor még a vi-
rágföldet is érdemes javítani a 
morzsalékossá érett avarillatú 
anyaggal. Ahol pedig a sok 
csapadék jól átáztatta a talajt 
és az őszi, kerti ásások sárba 
is fulladtak, még lehet pótol-
ni a halasztott munkákat. Ha 
mégsem, akkor majd tavasszal 
kell több talajművelő munkára 
készülnünk. Ilyentájt már gya-
koriak a talajmenti fagyok is, a 
cserepes virágokat védett hely-
re kell vinni. A muskátli, ku-
koricalevél még elviseli ugyan 
a lehűléseket, de biztonsággal 
csak fagymentes helyen tudjuk 
kiteleltetni.
Van néhány növény, amelynek 
nem árt, ha megcsípi a dér. 
Ilyen lehet a kertben a sütőtök, 
vagy a vadrózsa (Rosa canina), 
más néven csipkerózsa. Ház 
körül ugyan inkább a nemes 
rózsák a gyakoribbak – ezért 
is pontosítottam latinul a nevét 
–, de finom lekvárt csak a vad-
rózsa piros bogyóiból tudunk 
készíteni. Van ugyan még né-

hány kerti növény, amelyik vi-
szonylag jobban tűri a hideget, 
mint például a kelbimbó, vagy 
a kelkáposzta, de a fűszerkert-
ben már érdemes elővenni a 
fagyvédő takarókat. A rozma-
ringot mindenképp be kell bu-
gyolálni, nagyobb hidegre ké-
szülve a citromfű és a tárkony 
tövét is betakarhatjuk egy kis 
szalmával.
A közelgő fagyokra készülve 
a kerti csapról se feledkezzünk 
meg. Kerti teendők között kap 
helyet a gyümölcsfák télre fel-
készítése is. Novemberre már 
rendszerint kopasz ágakkal 
várják a gondoskodást. Régi, 
sokat vitatott gyakorlata volt 
a gazdáknak a fatörzsek me-
szelése. Fagymentes napokon 
végezhetjük ezt az őszi lemo-
só permetezés utáni kezelést. 
Tapasztalatok szerint több 
haszonnal jár, valamelyest 

még a fagyvédelemben is van 
szerepe. Végül gondoljunk a 
betakarított zöldségnövénye-
ink tárolására is – már aki nem 
az üzletláncokból szerzi be a 
húslevesbe való sárga- és fe-
hérrépát, azaz a petrezselyem 
gyökerét – és nézzünk szét a 
telelőhelyükön is. Az idei csa-
padékos év miatt valószínűleg 
magasabb víztartalommal ke-
rültek a kamrába, ezért idén 
könnyebben meg is romlanak.
Gyakori szellőztetéssel szük-
séges biztosítani a tárolás-
ra kedvező körülményeket. 

Régebben még a vastagabb 
héjú szőlőket – Konkordiát, s 
más direkt-termő fajtákat – is 
felaggatták a fagymentes hely-
ségbe, ahol akár karácsonyig is 
kitartottak. Akinek van hozzá 
kedve, türelme kipróbálhatja, 
s akkor nem kell plázákban 
vásárolt, különböző tárolást 
biztosító vegyszerekkel kezelt 
– úgymond pultálló – import 
szőlőkkel díszíteni az ünnepi 
vacsorát. Faluhelyen a szőlős 
gazdáknak akár disznóölésig 
is akadt egy-két fürt szőlője 
a fagymentes padlásán, vagy 
kamrában, amelyek a kolbász 
és szalonna helyén lógtak a 
polcok felett keresztbe rakott 
rúdról.
Végül egy kis kései befőzés-
ről is essék szó. Az emlegetett 
vadrózsa dércsípte piros csip-
kebogyóiból kiváló lekvárt 
készíthetünk és az ugyancsak 

dércsípte sütőtök is 
kaphat szerepet ebben 
a munkában. Mind-
két termés esetében 
ugyanis a hideg ked-
vezően hat a beltartal-
mukra, mert fokozza 
bennük a cukorképző-
dést, mintegy fagy el-
leni védekezésként is. 

A világhálón számos hecsedli 
lekvár receptet találhatunk, de 
a sütőtökkel együtt történő el-
készítéséről már nemigen szól-
nak a jó tanácsok. Magam is 
csak a piacon hallottam – igaz 
akkor a termék hitelességét 
rontó megjegyzésként – hogy 
gazdaságosabb legyen, sütő-
tökkel hígítják főzés közben. 
És miért is ne. Hiszen a sütő-
tök is hasznos tápanyagokat 
tartalmaz, a vitaminok többsé-
gét pedig úgyis elfőzzük, míg 
kellően besűrűsödik a lekvár.
 –úta–
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

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

Eladó Búcson
(villanymotoros)

gabonadaráló
 Tel.: 0918 782 689

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. 
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LABDARÚGÁS

RÖPLABDA

KOSÁRLABDA

K A R AT ES E I S H I N  K A R A T E

A rendkívül sikeres sportévet ünnepi vacsorával zárták
A KFC női csapatunk a 2018/2019-es szezonban szerepelt először az országos második ligában. 21 mérkőzésből 10 győzelem és 11 
vereség, 58:50-es gólaránnyal 30 ponttal az ötödik helyen végeztünk. A tavaszi szezont a 4. helyről kezdtük, de ezt a helyezést sajnos 
nem sikerült megtartani. Tavasszal csak 12 pontot szereztünk. Ezt az is befolyásolta, hogy a szezonban 30 játékost próbáltunk ki, így 
állandóan változott a felállítás, nem sikerült minden alkalommal az ideális csapatot megtalálni.
Tavasszal a bajnoki mérkő-
zéseken eredményesek vol-
tak: Pauer Tünde 12, Pintér 
Noémi 6 (itt jegyezzük meg, 
hogy a tavaszi 3. fordulóban 
sérülést szenvedett, így ki-
hagyta a többi mérkőzést), 
Tóközi Tímea 5, Németh Vi-
vien 4, Csicsó Dóra 1 és Gaál 
Csenge 1 találattal. 
Nyár folyamán a játékoskeret 
nagyon megváltozott, hiszen 
16 játékosunk már nem láto-
gatta az edzéseket, de sikerült 
új játékosokat igazolni akik 
sikeresen helyettesítették 
a távozókat. 17-es kerettel 
kezdtük meg a felkészülést 
a 2019/2020-as szezonra. A 
lányok becsületesen és nagy 
akarással kezdték látogatni az 
edzéseket, ahol főleg a pon-
tos átadásokra és a labdabiz-
tonságra fektettük a fő súlyt. 
A nyár folyamán néhány 

diák korosztályba tartozó kis-
lány is csatlakozott hozzánk. 
Mivel még kevesen vannak 
arra, hogy külön korosztályos 
bajnokságba benevezhessük 
őket, egyenlőre az U12 és 
U14 fiúcsapataiban mutathat-
ják meg képességeiket. A sok 
edzésnek és a sok felkészülési 
mérkőzésnek köszönhetően 
sikeres őszi szezont zártunk 
a harmadik helyen 21 ponttal 
43:8-as gólaránnyal, a legtöbb 
gólt rúgva a bajnokságban (10 
mérkőzésből 6 győzelem, 3 
döntetlen és 
1 vereség). 
Góllövőink: 
Tóközi Tí-
mea 10, Gaál 
Csenge 9, 
Németh Vi-
vien 7, Pin-
tér Noémi 
6, Németh 

Kristína 2, Horváth Beatrix 2, 
Nagy Laura 1, Beke Réka 1, 
Szűcs Melissa 1, Csicsó And-
rea 1). Ha sikerül a csapatot 
a tavasz folyamán is együtt 
tartani, akkor ez a gárda még 
sok örömet fog szerezni a 
KFC-nek. A felnőttcsapat ke-
rete: Boros Dominika, Hor-
váth Beatrix, Nagy Laura, 
Melichárková Zuzana, Both 
Alexandra, Németh Kristína, 
Tóközi Tímea, Csicsó And-
rea, Németh Vivien, Gaál 
Csenge, Pintér Noémi, Beke 

Réka, Bögi Viktória, Győri 
Bianka, Csicsó Dóra, Bendes 
Laura, Szűcs Melissa, Pauer 
Tünde, Nagy Chiara. Petrók 
Lilla, Trubačková Sára, Kopr-
dová Daša és Magyar Eszter 
az U14 és U12 fiúcsapatban 
szerepel, Páczer Dorka pedig 
az előkészítőben. 
Az őszi szezon utolsó mér-
kőzése után egy jó hangulatú 
vacsorán köszöntük meg a lá-
nyoknak az egész éves munkát.

Hajabács Gábor,
Nagy Jenő

Az őszi bajnokság végső táblázatai (1. rész)
II. liga

 1. Besztercebánya 17 12 2 3 40:20 38
 2. Vágtölgyes 17 12 2 3 38:22 38
 3. Szakolca 17 11 2 4 33:18 35
 4. Poprád 17 10 1 6 26:16 31
 5.  Zsolna B 17 9 1 7 37:29 28
 6. Liptószentmiklós 17 8 2 7 27:28 26
 7. Zólyombrézó 16 8 1 7 25:24 25
 8. FC Kassa 17 5 6 6 22:18 21
 9. Púhó 17 6 3 8 21:24 21
10. Bártfa 17 6 3 8 18:21 21
11. KFC Komárom 17 5 5 7 19:27 20
12. Rózsahegy B 16 6 1 9 21:35 19
13. Somorja 17 5 3 9 22:30 18
14. Ligetfalu 17 5 2 10 24:33 17
15. Slovan B 17 4 2 11 14:29 14
16. Tőketerebes 17 2 6 9 20:33 12 

SAKK
November 15-én a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és 
Óvoda szervezésében került megrendezésre az alap- és közép-
iskolások járási sakkversenye, amelyen 35 diák vett részt.
Az egyes kategóriák végeredménye:

Alapiskolások kategóriája:
Lányok – 1. Kovaříková Má-
ria – Ógyallai AI * 2. Klenkó 
Éva Borbála – Kováts József 
Bátorkeszi Alapiskola * 3. 
Gergely Noémi – Komáromi 
Munka Utcai Alapiskola
Fiúk – 1. Csémy Dávid – 

Kossányi József Alapiskola 
és Óvoda – Szentpéter * 2. 
Csémy Dániel – Kossányi 
József Alapiskola és Óvoda – 
Szentpéter * 3. Vörös Bence 
– komáromi Jókai Mór Alap-
iskola

Középiskolások kategóriája:
Lányok – 1. Pivoda Réka
Fiúk – 1. Jakab Béla – komá-
romi Selye János Gimnázium * 
2. Viczencz Péter – komáromi 

Selye János Gimnázium * 3. 
Sárközi Szabolcs – komáromi 
Selye János Gimnázium

Bukovszky János

MBK Rieker COM-therm Komárom – BKM Losonc
81 : 77 (31:35 *14:21, 17:14, 22:23, 28:19 )

Az extraliga 10. fordulójában 
végre megtört a jég és végre – 
három vesztes mérkőzés után 
– hazai győzelemmel ért vé-
get a találkozó. Ráadásul elég 
komoly ellenfél ellen sikerült 
győzni a csapatnak, hiszen Lo-
sonc gárdája a bajnoki táblázat 
harmadik helyén áll, miközben 
Komárom a nyolcadik.
Komárom pontszerzői: Mi-
loševič 22, Djordjevič 18, 
Stamenkovič 13, Williams 16, 
Bowman és Pipíška 6-6

Karol Scholtz felvétele

KÉZILABDA

A férfi-röplabda-extraliga 9. forduló
VK Spartak SJE Komárom – VK Eperjes

1:3 (-23, 18, -22, -15)
Múlt héten csütörtökön az eperjesi együttest fogadták a ko-
máromiak, amelytől meglepően sima 1:3-as vereséget szen-
vedtek. A találkozón egyébként egyik csapat sem remekelt, 
sem szerválásban, sem szervafogadásban.

Harmadszor vettek részt a keszegfalvaiak a Seishin Karate-
klub versenyzői a Damashi-Kupa nemzetközi versenyen. Öten 
indultak, ketten győztek, s mindannyian a dobogón végeztek.
Siklós előtt egy héttel a klub 
edzői Budapesten jártak to-
vábbképzésen, ahol a világ-
szerte elismert Japán mestertől, 
Kenji Ushirótól tanulhattak, és 
gyarapíthatták karatetudásukat. 
A versenyen Markovics János 
klubelnök és fia, Ádám is bíró-

ként ügyelt a versenyzőkre.
A tornán a keszegfalvai Kiss 
Ádám, betartva az edzői uta-
sításokat, mindkét menetét 
szépen, fölényesen nyerte, 
megérdemelten lett első. A ne-
mesócsai Cserepes Zoltánnak 
csak egyetlen ellenfele volt, 

hosszabbításban felülmúlta. 
Többször megfogta gyo-
morra és combra is, így 
megérdemelten lett övé a 
győzelem. 

Összesítésben:
DAMASHI-KUPA

nemzetközi verseny, Siklós
A Seishin Karateklub ér-
mesei – 1. Kiss Ádám (Ke-
szegfalva), Cserepes Zoltán 
(Nemesócsa), 2. Markovics 
Áron, Jakab Adrienn, 3. Pu-
lay Atilla (mindhárman Ke-
szegfalva).

Csaknem félidőben, sokak nagy meglepetésére kilépett a férfi-
kézilabda I. ligából a gútai csikócsapat. Túl nagy falat volt ez 
számukra, elfogytak a játékosok. A másodosztályú klub pénz-
bírságra számíthat.
A kézilabdasportágat Mahor 
Mihály honosította meg Gútán, 
1974-ben klubot alapított, és 
állhatatosságával, rendületlen 
tenniakarásával hihetetlen ma-
gasságokba emelte, főleg az if-
júsági kategóriában. A férfi-ké-
zilabdacsapat kényszerpihenője 
talán új távlatokat nyithat meg 
az újbóli felemelkedéshez.
Már a szezon előtt sem volt 
könnyű helyzetben a gútai fér-
fi-kézilabdacsapat, megfogyat-
kozott játékoskeretről szóltak a 
hírek. Az I. liga 9. fordulójának 
mérkőzésére, Cíferre azonban 
már nem utazott el az együttes. 
Úgy határoztak, kilépnek a má-
sodosztályú bajnokságból, és 
vállalva a pénzbírságot csupán 
az edzésekre fognak összponto-
sítani a folytatásban.
– Nem volt egyszerű döntés, 

hogy lépjünk ki az I. ligából, de 
a kényszer erre vitt minket. Min-
dent megtettünk, ami tőlünk tel-
lett. Senkit nem okolok, vagyis 
inkább a körülményeket, amik 
ebben összejátszottak. Sajnos a 
csapat tagjai szanaszét vannak, 
alig jártak edzésre. Volt, hogy 
csak nyolcan voltunk, azokkal 
meg nemcsak versenyekre nem 
lehet járni, hanem még edzést se 
nagyon tartani. Összevontam az 
edzéseket az ifikével, hogy mi-
nél jobb legyen. A férfiak példát 
adjanak, és az ifiket látva pedig 
inspirációt, hogy megéri a mun-
ka. Kulcsjátékosok távoztak. 
Van, aki más szlovák klubhoz, 
de más egészen Németországig 
ment. Így nagyon nehéz egy 
ütőképes csapatot összehozni – 
sorolta az érveket Gőgh Péter 
vezetőedző.

Rövid összefoglalás a KFC II. ligás
csapatának őszi fordulóiról

A Komáromi FC csapata a 2019/2020-as szezon őszi sza-
kaszát követően a 11. helyen áll. Ha a november 24-re el-
halasztott Rózsahegy B – Zólyombrézó mérkőzés hazai 
győzelemmel záródik, akkor is a bentmaradást jelentő 12. 
pozícióból, vagyis a kiesési zóna szélén várják a tavaszt a 
lila-fehérek.
Ígéretesen kezdődött az idény 
a csapat számára, az első for-
dulóban csallóközi rangadót 
nyertek Somorja ellen (2:0), 
majd a tavaly még Fortuna 
Ligában szereplő zólyom-
brézóiak ellen is győze-
delmeskedtek (1:0), ezt 
követően azonban már 
nyolc mérkőzésen nem 
sikerült nyertesen el-
hagyni a pályát. 
Komárom remekül 
kezdte a bajnokságot, annak 
ellenére, hogy kulcsjátékosok 
távoztak csapatukból maga-
sabb osztályba vagy külföldre 
– Mészáros András a Fortuna 
Ligába igazolt Garamszent-
keresztre, a bajnokság gól-
királya, Szamir Nurkovics 
pedig Dél-Afrikába ment. Az 
5. forduló után sorozatos sé-
rülések, betegségek is gátol-
ták a legerősebb 11 játékos 
folyamatos pályára küldését. 
Az sem volt egyszerű, hogy 
a kezdőcsapatba közvetlen a 
ligarajt után 7 fiatal újonc állt 
be, ami előidézhette a gyako-

ribb mentális megingásokat. 
Ennek következtében Jozef 
Olejník vezetőedző lemondott 
a posztjáról, hiszen egyfajta 
csúfos vereségként értékelte 
saját munkáját.

Az utolsó négy mérkő-
zésen a Szíjjártó István 
– Vincze István – Kan-
tár Szilárd trió vállalta 
el a csapat irányítását, 
majd a korábbi sokszo-
ros válogatott Saláta 

Kornél védővonalba érkezé-
sével sikerült biztonságosabb 
pozícióba navigálni a csapa-
tot. A KFC őszi mérlege így 
5 győzelem, 5 döntetlen és 7 
vereség, 19:27-es gólaránnyal 
párosulva. A legjobb góllö-
vő Lazar Knežević (4 gól), a 
legtöbbet pályán lévő játékos 
pedig Pinte Patrik volt (17 
mérkőzés, 1 463 perc). A tava-
szi bajnoki mérkőzések sorát 
előreláthatóan Puhón kezdi a 
csapat március 7-én, az első 
hazai mérkőzésre pedig már-
cius 14-én, a Slovan B csapata 
elleni kerül sor.  –KoAn–

Szlovák kupa 2. forduló Nagysurányban
Múlt héten szombaton a gútai karatékák részt vettek a kadét, 
junior, U21 korosztály szlovák kupájának második forduló-
ján, ahol 47 klub 371 versenyzője küzdött meg egymással. A 
gútaiakat tíz versenyző képviselte.

Eredményeik:
1. helyezés: Erdélyiová Nina – kumite 12-13 éves haladó kadét-
lányok + 50 kg-os súlycsoportjában * Jóba Attila – kumite id. 
juniorok (18-20 évesek) +84 kg-os súlycsoportjában.
3. helyezés: Lakatošová Erika – Kumite haladó ifjabb (12-13 
éves) kadétlányok +50 kg-os súlycsoportban.
5. helyezés: Vargová Tünde Emese – Kumite 14-15 éves kadétlá-
nyok +54 kg-os súlycsoportban.
7. helyezés: Fitos Ádám – Kata 12-13 éves ifjabb, haladó kadétok 
* Rigo Rebecca – Kumite 12-13 éves, haladó ifjabb kadétlányok 
+ 50 kg-os súlycsoport.
A versenyen részt vettek még Bruno Mančík, Szigeti Flóra, Hor-
váth Christopher és Telekes Levente Károly.
Erdélyiová Nina egyben az összesített Szlovák kupát is megnyerte.

TEK Gála Budapest
Nagyszerű eredményt ért el Budapesten Forró Réka Dorina is, aki 
a TEK gálán 1. helyezést ért el küzdelemben, katában pedig 4. he-
lyen végzett és Dominika Bogárová aki szintén a Szlovák kupán 
SSK Bratislava színeiben, de gútaiként a saját kategóriájában 1. 
és a súlycsoport nélküli kategóriában 2. helyezést ért el.

Samu Lóránd

VK Spartak SJE Komárom – Privigye
3:1 (-22, 22, 16, 20)

A vasárnapi összecsapáson a bajnokság éllovasával kellett 
szembenéznie a komáromiaknak. Az első játékrészben még a 
vendégek voltak eredményesebbek, de a hátra levőhárom szett-
ben régi formájukat hozta az egyetemi csapat. A csütörtöki ve-
reség után, ezzel a győzelemmel a komáromiak kikerültek a 
közvetlen kiesési zónából és a bajnokság hetedik helyen állnak.

Az első játszma elején kiegyen-
lített volt a játék, de 7:7 után a 
keletiek 4 ponttal elhúztak, 
és ezután a komáromiak már 
egyszer sem vezettek a játszma 
végéig. A játszmát a vendégek 
nyerték 25:23-ra. A második 
játszmát a komáromiak hatá-
rozottan, koncentráltabban és 
pontosabb játékkal kezdték, 
s úgy tűnt, magukra találtak, 
mert a második játszmában 
végig vezettek, s magabizto-
san zártak 25:18-al, így 1:1-re 

kiegyenlítettek. A harmadik 
játszma kiegyenlített játékot 
hozott. 10:10-ig fej fej melletti 
küzdelem folyt, de innentől a 
komáromiak pontatlan játéká-
nak köszönhetően – halmozták 
a ki nem kényszerített hibákat 
– az eperjesiek 10:14-re elhúz-
tak, s utána a játszmában végig 
vezettek 3-4 ponttal, és máso-
dik játszmalabdájukkal 25:22-
re nyerték a harmadik szettet. A 
negyedik játékrészben a vendé-
gek taroltak és 15:25-el zártak.

6. liga
Csicsó – Őrsújfalu 3:2 (1:1) 
Góllövők: Balázs, Futó, Dé-
csi, illetve Mészáros és Šušik 
* Madar – Bogya/Gellér 2:1 
(0:1) Góllövők 
Barta, Csintalan, 
illetve Kovács * 
Nemesócsa – He-
tény 4:3 (2:2) 
Góllövők Horváth, 
Ferenczi, Viczena, 
Hipp – Csintalan 
2, Lucza * Csal-
lóközaranyos – Szentpéter 
4:1 (3:1) Góllövők: Lelkes 
2, Berecz 2, illetve Szakál * 

Búcs – Ifjúságfalva 2:0 (2:0) 
Góllövők: Bódiš és Simon * 
Keszegfalva – Bajcs 5:3 (3:2) 
Góllövők: Budai 4, Farkas 

(11 m), illetve Nagy, 
Kolompár, Szabó * 
Izsa – Dunaradvány/
Marcelháza B 2:2 
(0:1) Góllövők: Zachar, 
Pásztor, illetve Šebök 2 
* Bátorkeszi – Duna-
mocs 6:0 (2:0) Góllö-
vők: Oláh, Gáspár 2, 

Petráš, Németh, Száraz * 
Szilos – Lakszakállas 1:0 
(0:0) Góllövő: Kosztolányi.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sora-
inkból: a komáromi Papp Dániel (nyugalmazott 
református lelkész, 82 éves), Deraj Martin (66 
éves), Dombi István (71 éves), a keszegfalvai 
Sárkány Margit (88 éves), az ekecsi Tóth Ilona 
(83 éves), a nemesócsai Lukács Tibor (62 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a perbetei Pin-
ke Bálint, a gútai Dráfi Denis, a komá-
romi Szénásiová Lea, Šerédiová Lea, 
Kobidobá Viktória, Czifrová Lia és Fá-
bián Matteo, az újgyallai Rigová Denisa, 
az érsekújvári Lehotkai Dávid, az ógyallai Fi-
alková Mia, a nemesócsai Ružičková Orsolya, 
a muzslai Galgócová Amira, a hetényi Nagy 
Oliver, a Pustovce-i Gábris Ádám, a bajcsi Ka-
jan Olivér, a kolozsnémai Hanková Liana, va-
lamint a keszegfalvai Molnár Zoé.

A Dunatáj receptkönyvéből
Sült csirkecombok
káposztás ágyon

Hozzávalók:
6 adaghoz
6 db csirkecomb
1 kg savanyú káposzta
1 közepes fej vöröshagyma
1 dl napraforgó olaj
1 ek fűszerpaprika
1 teáskanál őrölt fűszerkö-
mény
15 g szárnyas fűszerkeverék

Hozzávalók:
30 dkg reszelt sütőtök
30 dkg liszt
3 tojás
25 dkg cukor
1 csomag sütőpor
késhegynyi fahéj

Süti sütőtökből

Elkészítése:
Nagyobb tálban habosra keverjük a tojásokat a cukrot, belefor-
gatjuk a lereszelt sütőtököt, majd hozzákeverjük a sütőporos 
lisztet, a fahéjat.
A tepsit kivajazzuk, kilisztezzük, és előmelegített sütőben 180 
fokon, fél óra alatt megsütjük.
Gyorsan elkészül, és nagyon finom!

ÚJSZÜLÖTTEK

november 23-án Kelemen
november 24-én Emma
november 25-én Katalin
november 26-án Virág
november 27-én Virgil
november 28-án Stefánia
november 29-én Taksony

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

Elkészítése:
A savanyú káposztát átmossuk. A csirkecombokat megszórjuk a 
fűszersóval és kicsit pihentetjük. A vöröshagymát apróra vágjuk.
Kevés olajon megpirítjuk a hagymát és lehúzzuk a tűzről. Elke-
verjük benne a pirospaprikát és a köménymagot. Visszatesszük 
a tűzre és hozzáadjuk a káposztát. Néhány percig pároljuk, majd 
egy nagyobb méretű jénai tálba, vagy zománcozott vastepsibe 
öntjük.
A tetejére pakoljuk a csirkecombokat és lefedve sütőbe helyez-
zük. 1 órát sütjük 180 fokon, majd a tetőt levéve még fél órát 150 
fokon. A combokat néha meglocsoljuk a káposzta levével.
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Németórákat tartok * Telefon: 0915 608 271

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!

MEGEMLÉKEZÉSEK
November 23-án emlékezünk vissza arra 
a szomorú napra, amikor 19 évvel ezelőtt
végső búcsút kellett vennünk a szeretett 

édesapától, apóstól és nagyapától,
Mgr. Szabó Imrétől,

a hajógyári szaktanintézet igazgatójától.
Akik ismerték és szerették,

gondoljanak rá velünk együtt.

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Emlékét őrző családja

Csak az hal meg,
kit elfelednek…
Fájó szívvel emlékezünk november 24-én

Pápay Istvánra
Komáromban,

halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző

felesége, leányai, fia,
menye, unokái.

Komáromi
taxi-szolgálat

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

Tel.: 0915 958 386

Komáromban: a pati Nyers József és a komáro-
mi Horváth Bettina, a berencsi Emil Tóth mérnök 
és a komáromi Vavrincová Mária mérnök
Gútán: Kollár József és Nagy Anikó.

S csak úgy viszlek a szívemben, mint tárcámban egy képet, 
Mit futó pillanatra s csak nagyritkán lehet,
Hogy megcsókoljam én,
titokban elővennem. (Tóth Árpád)

November 17-én emlékeztünk meg
 a szeretett édesanya és nagymama,

Petőcz Kálmánné,
született Czirok Mária,

meg nem élt 97. születésnapjáról,
aki november 17-én
lett volna 97 éves.

Szeretettel emlékeznek rá gyermekei és unokái.


