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A komáromi nyomozók négy óra alatt elfogták a csalót
Nem sokáig örült a pénznek

Napjaink felgyorsuló világában egyre na-
gyobb szerepet tölt be a fizetőkártyás vásárlás 
lehetősége. Kevesünknek jut azonban eszébe, 
hogy a bankkártyás fizetés sok veszélyt rejt 

magába, főképp akkor, amikor egy véletlen 
mozdulattal kirántjuk a zsebünkből, illetve 
„szemfüles” vásárlótársunk megszerzi kár-
tyánkat és azzal a mi kontónkra vásárol...

– Két kártya volt nálam, ami-
kor a piacon bevásároltam. Az 
enyémen kívül nálam volt a fe-
leségem bankkártyája is, amit 
valamelyik standnál ott felej-
tettem. Csak vasárnap vettem 
észre, hogy hiányzik a másik, 
amelyről valaki folyamato-
san „vásárolt”. A szerződésem 
értelmében a kódok beütése 
nélkül, 20 euróig fizethettem 
az üzletekben. Hétfőre már 
csaknem 500 eurót emeltek le 
az ismeretlenek. Első lépésben 
blokkoltattuk a kártyát, majd 
barátaink tanácsára feljelentést 
tettünk a rendőrségen – meséli 
az esetet a károsult. A jegyző-

könyv felvétele után a komáro-
mi nyomozók még „forró nyo-
mon” kezdhették el a keresést, 
ugyanis az üzletekben történ 
vásárlásokról az illetékes bank 
elismervényt kap, s ennek lap-
ján végig lehetett ki sérni azt, 
hogy melyik üzletben, hány 
órakor történt a vásárlás. A 
nyomozók ezután már az üz-
letek kamerafelvételeit vizs-
gálták át, s egyértelmű volt a 
tolvaj személye.
– Délelőtt 11-kor tettem fel-
jelentést és délután 4-kor már 
csörgött a telefon, hogy a tet-
test letartóztatták. Lehet, hogy 
másnak nem, de nekünk, nyug-

díjasoknak, nagy összeget jelent 
500 euró. Minden elismerésem 
a komáromi rendőrség bűnül-
dözési osztálya nyomozóinak, 
akik ilyen rövid idő alatt felde-
rítették az esetet.
L. Zsanett bizonyára meglepő-
dött, amikor a kihallgatás során 
kiderült, hogy nem is az eltu-
lajdonított pénz nagysága miatt 
számíthat 2-5 évnyi börtön-
büntetésre, hanem azért, mert 
az idegen fizetőeszközzel való 
visszaélés a bűncselekmények 
egy különleges csoportját al-
kotják, s elkövetőiknek minden 
esetben súlyos büntetéssel kell 
számolniuk.

Múlt héten szerdán „kényszerpihenő” volt a bíróságokon

Vaklármának bizonyult a bombariadó
Múlt héten szerdán, 8.42 perckor egy névtelen telefonáló bejelentette a 158-as telefonszámon, 
hogy bomba fog robbanni a bíróságon. Mivel a telefonáló nem mondta meg, melyikben, kiürí-
tették Nyitra megye összes bíróságát.
A biztonsági intézkedések és 
az evakuációk a komáromi, 
újvári, lévai és nagytapolcsá-
nyi járásbíróságot, valamint 
a nyitrai Kerületi Bíróságot 
érintették. Az épületek át-

vizsgálása pirotechnikus és 
bombakereső kutyák bevo-
násával zajlott. A szakembe-
rek robbanószerkezetet nem 
találtak.
A nyitrai rendőrség bűn-

ügyi osztályának nyomozója 
büntetőeljárást indított köz-
veszéllyel való fenyegetés 
bűncselekménye tárgyában. 
A rendőrség nagy erőkkel 
dolgozik az ügy felderítésén.

Somorján ülésezett a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa (MKP OT), ahol sum-
mázták az önkormányzati választások eredményét és aktuális belpolitikai kérdésekkel fog-
lalkoztak. (Az ülésről az OT nyilatkozatot adott ki, melyet lapunk 3. oldalán közlünk.) A 
párt a legutóbbi önkormányzati választásokon elért eredményeket elemezte.

Az elmúlt napokban ve-
hette át Z. Németh István 
a Szlovákiai Magyar Írók 
Társasága által meghirde-
tett ARANY OPUS DÍJ-
at.
A 2018-as évre meghirde-
tett pályázatot megnyerve 
az elismerést a Tejfehér 
köd című novellájával ér-

A zsidóság ünnepei többnyire ősi, bibliai korból 
erednek, régmúlt idők üzenetét hordozzák. Az 
eltelt évszázadok, évezredek során persze folya-
matosan változtak a szokások, így a hanukát is 
a különböző korokban más-más 
módon ünnepelték meg. Ezek 
a szokások jól kifejezték a tör-
ténelmi kényszer és a túlélés, a 
fennmaradás fantasztikus erejét. 
Már i. e. 163 decemberében, egy 
évvel Jeruzsálem felszabadítása, 
a Szentély megtisztítása és újjá-
avatása után törvénybe hozták az 
örömünnep megülését. A meg-
tisztított jeruzsálemi templom 
és oltár másodszori avatásának 

emlékét őrzi az ünnep neve: hanuka. A Makka-
beusok könyvében olvassuk, hogy kiszlév hónap 
25-én kivilágították Jeruzsálem városát, vidám 
öröm és fény hirdette a szabadságharc győzel-

mét. 
Idén a komáromi zsidóság de-
cember 9-én, 14,30-tól emlékezik 
meg a zsidó ünnepről. Vendég-
művészként a Szakcsi Lakatos 
Béla – Müller Péter Sziámi ad 
hangversenyt. A műsorban szere-
pel még Seress Rezső örökzöld-
jei mellett Gershwin-szerzemény, 
breton-normann ballada, magyar 
népdal, valamint válogatás a két 
előadó közös szerzeményeiből.

Hanuka ünnepére készülnek

Nincs lehetetlen...
Egyedi programsorozatot indított november 22-én az Izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda. 
Célja tanulóival, a szülőkkel és a nagyközönséggel megismertetni a világot a londoni Metro-
politan Egyetem hallgatói által. A rendezvény 3 napos volt, amelynek célja – ahogy azt Mgr. 
Dudás Katalin, az iskola új igazgatója bevezetőjében hangsúlyozta –, szorgalommal, akarattal, 
nyelvtudással felvértezve kisebb iskolákból kikerülve bárki fel tudja venni a versenyt a na-
gyobb városi intézményekben végzett diákokkal.
A két vendég, Skopp Ildikó 
és a dél-afrikai Odirile a lon-
doni Metropolitan Egyetem 
hallgatói délelőtt az iskola 
tanulóinak, este pedig a nagy- 
közönségnek mutatkoztak be. 
Másnap részt vett a két vendég 
az iskola adventváró rendezvé-
nyén is.
Ezt a kezdeményezést Skopp 
Ildikó, az iskola hajdani tanu-
lója indította el, aki a londoni 
egyetem külföldi kapcsolatok 
szakán tanul és mellette dol-
gozik.
Ildikó sok szép történetet me-
sélt el korábbi életéből, büszke, 
hogy ennek az izsai iskolának 
koptatta a lépcsőit, s hogy most 
segíthet az utána jövő nemze-
déknek. Hangsúlyozta, hogy a 
világon nincs lehetetlen, hogy 
álmainkért küzdenünk kell, s 

hogy ne adjuk fel könnyen. 
Ezek a gondolatok jó moti-
vációk a „kis” füleknek, mert 
szerinte is ez a generáció az, 
amely arra hivatott, hogy meg-
változtassa a világot.
Ildikóhoz csatlakozó társa, a 
színes bőrű Odi beszélt éle-
téről, hajdani hazájáról, s ő 
is azt erősítette meg a hallga-
tókban, hogy nyelvtudás által 
kitárulkozik nekünk a világ, új 
kapcsolatok, barátságok kelet-
keznek, s hogy álmainkat csak 
akkor tudjuk elérni, ha küz-
dünk megvalósításukért.
Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni az ötödikesek hagyo-
mányokról készített angol 
nyelvű prezentációját sem. A 
tanulók szép szereplése, he-
lyes angol kiejtése Chren ta-
nító nénit, a mindnyájuk által 

kedvelt Sziszi nénit dicséri.
A kapcsolatépítés és a nyelv-
tudás fejlesztése, a baráti 
kapcsolatok építése az izsai 
iskolában havi – kéthavi rend-
szerességgel folytatódik, amit 
Domin István polgármester is 
elismerőleg támogat.

Dr. Egriné dr. T. Szonja 

Az MKP vezetése örömét fe-
jezte ki, hogy sikeresen meg-
újultak az alapszervezetek, 
feltöltődtek fiatalokkal. Meg-
döbbentő azonban, hogy két 
közvéleménykutató intézet fel-
mérésében, az idén először ur-
nákhoz járuló fiatalok körében 
a Híd 1,8-2,1 százalékos támo-
gatottságot élvez. Ez mindkét 
esetben jóval kevesebb a parla-
mentbe való jutáshoz. Sajnos, 
el kell ismerni, hogy kialakuló-
ban van egy fiatal, feltörekvő, 

pártokon kívüli nemzedék, 
amely szokatlan hangvételű, 
nem hagyományos módsze-
reket alkalmazva próbál vál-
tozást elérni. A Komáromi 
járásban a legtöbb polgármes-
teri széket a független jelöl-
tek szerezték meg (18), míg 
a HÍD-nak 11, az MKP-nak 
10 polgármestere lett. A Híd 
a képviselőjelölteivel viszont 
nagyot bukott. Az MKP a já-
rás területén 120 képviselői 
helyet szerzett, a függetlenek 

111-et, míg a Híd 42-t. A Híd 
és MKP közös támogatásával 
egy polgármestert választot-
tak, s rajta kívül a Keresztény-
Demokrata Mozgalomnak is 
lett egy polgármestere.
Az MKP Járási Elnöksége 
már elemezte a választások 
után kialakult helyzetet, több 
településen javasolják a helyi 
szervezetek megújítását, illet-
ve Bogyán, Dunaradaványon, 
Hetényen, Ógyallán, Paton és 
Virten a tisztújítást.

A komáromi CONCORDIA Vegyeskar
Arany Oklevele Budapestről

Magyarország zenei nagyha-
talom, Liszt, Bartók, Kodály 
örökségét ápoló, de egyben 
mindenkor gazdagító közösség. 
A számtalan zenei rendezvény 
– legyen az a muzsika bármely 
területéről – bizonyítja, hogy 
irányítása, megszervezése és 
életrekeltése értő, tudatos, szívü-
ket, s lelküket kitevő, felelősen 
gondolkodó szakemberek közös 
törekvése. 
Egyértelmű, hogy Kodály Zol-
tán neve kerül előtérbe, aki a 
„Legyen a zene mindenkié” 
felhívás megalkotója. Mottója 
szellemében a zene közkinccsé 
tételének szentelte munkásságát.
E szellemi örökségben és kül-
detésben találkozhatott 27 
énekkar mintegy ezer énekese 
a Kodály Zoltán VIII. Magyar 
Kórusversenyen, november 15. 
és18. között, Budapesten. 
A különböző kategóriákban – 
kicsinyek kórusa, gyermekka-
rok, egynemű karok, ifjúsági 

leány-, férfi- és vegyeskarok, 
kamarakórusok, énekegyütte-
sek – adták legjavát énekkari 
felkészültségüknek.
Ennek a versenynek résztve-
vőjeként mérettette meg tudá-
sát a komáromi CONCORDIA 
Vegyeskar is. Teljesítményü-
ket a nemzetközi zsűri arany 
oklevéllel jutalmazta. Verseny-

műsorukon négy kórusmű sze-
repelt: Szőnyi Erzsébet: Ima 
alkonyi harangszóra (mint 
kötelező mű), Claudio Mon-
teverdi: Cantate Domino, Ivan 
Hrušovský: Źalm 23, valamint 
Kodály Zoltán–Petőfi Sándor: 
A magyar nemzet.
Az énekkar hosszú évtize-
des sikeres munkájának és az 

egész esztendő olykor fárasz-
tó koncertsorozatának méltó 
bezárása ez a nagyszerű ered-
mény.
Legyen ez megérdemelt, méltó 
ajándék, ami mögött – kórus-
társ, házastárs és bajtárs sok-
sok áldozatos munkája van. 

Stubendek István,
karnagy

demelte ki. A komáromi 
származású író, elsősorban 
mesekönyveiről ismert író-
pedagógus. 



Szlovákiában
hontalanok lettek
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Matematika–Fizika Nap
a Selye János Gimnáziumban

A Cornides István Matematika–Fizika Emlékversenyt a ko-
máromi magyar tannyelvű gimnázium egykori és jelenlegi 
tanárai hozták létre. 2001-ben a Selye János Gimnáziumban 
a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Kalácska Jó-
zsef javaslatára Cornides Istvánról nevezték el Cornides Ist-
ván Matematika-Fizika Emlékversenynek.
Az azóta hagyományossá vált 
versenyen évente több felvidé-
ki és magyarországi középis-
kola diákjai négy kategóriában 
vesznek részt. Iskolánk méltó 
módon ápolja Cornides István 
emlékét, hiszen egy tantermet 
is elneveztek róla, és évente 
versenyt rendezünk emlékére, 
így Magdi néni, Cornides Ist-
ván özvegye a verseny jutal-
mazásán kívül a tanév végén 
évente több tízezer forintos 
Cornides-ösztöndíjat is adomá-
nyoz a legjobb gimnazistának.
November 23-án délelőtt 9-től 
13 óráig három magyarországi 
– a Pannonhalmi Bencés Gim-
názium, a tatai Eötvös József 
Gimnázium, a budapesti Szent 
István Gimnázium –, valamint-
négy felvidéki középiskola – a 
dunaszerdahelyi Vámbéry Ár-
min Gimnázium, az ógyallai 
Építőipari Szakközépiskola, a 
komáromi Gépészeti és Elekt-

rotechnikai Szakközépiskola 
és a Selye János Gimnázium 
– diákjai törték a fejüket a fel-
adatok megoldásán. A verseny 
megnyitását követően dr. Gál 
Tibor fizikus, a nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem nyu-
galmazott egyetemi docense 
Cornides Istvánról, a verseny 
névadójáról tartott rövid elő-
adást. A példákat matematiká-

ból és fizikából iskolánk taná-
rai, Horváth Katalin és Szabó 
Endre vezetésével állították 
össze.
Délután az 1991 óta megrende-
zett XXVI. Nagy Károly Mate-
matikai Diáktalálkozóra került 
sor gimnáziumunk aulájában. 
Idén hatodik alkalommal ad-
ták át a 2013. augusztus 20-án 
alapított Oláh György Magyar 
Matematikai Tehetség Díjat. A 
felvidéki középiskolai mate-
matikatanár emlékét idéző el-
ismerésben idén Vistan Laura, 
a kassai Márai Sándor Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimnázium 

és Alapiskola egykori diákja 
részesült, aki jelenleg a kassai 
Pavol Jozef Šafárik Egyetem 
Természettudományi Karának 
matematika szakos hallgatója. 
Az idei rendezvény 24 előadá-
sán mintegy 80 érdeklődő vett 
részt a Kárpát-medence min-
den tájáról – Szatmárnémeti, 
Zenta, Pécs, Békéscsaba, Győr, 
Szeged, Gyula, Kaposvár, 
Hódmezővásárhely, Budapest, 
Debrecen, Nagykanizsa, Kas-
sa, Somorja, Dunaszerdahely, 
Fülek, Ipolyság, Pozsony. 
A találkozó vasárnap ért véget.
 -sjg-

Mesterségek napja
a Munka Utcai Alapiskolában

November 15-ét és 16-át a 
Mesterségek napjává „avat-
tuk” intézményünkben. A 
rendezvény idejére az isko-
la számos tanterme átalakult 
műhellyé, szalonná 
vagy épp sütésre, főzés-
re alkalmas konyhává. 
Örömünkre szolgált, 
hogy a megszólított ko-
máromi és környékbeli 
szakközépiskolák egytől 
egyig elfogadták meg-
hívásunkat. Készséges 
mestereik és ügyes di-
ákjaik segítségével alig 
egy óra alatt berendez-
kedtek a rendelkezésük-
re bocsátott termekben, 
hogy tettre készen várhassák a 
műhelyükbe látogató csopor-
tokat. Az is bebizonyosodott, 
hogy az iskola ismét számíthat 
a segítőkész szülők, iskolaba-
rátok támogatására is: egy-egy 
anyuka, nagymama, apuka és 
nagynéni, pár barát, valamint 
egyik volt tanítványunk szin-
tén felajánlották, hogy bemu-

tatják szakmájukat tanulóink-
nak. A kétnapos rendezvény 
folyamán közel 200 felső 
tagozatos tanuló 16 különféle 
szakmába, mesterségbe kós-

tolhatott bele. Kipróbálhattak 
néhány kézműves mesterséget 
mint például a nemezelés, a 
szappanöntés vagy a kuko-
ricamorzsolás. Tesztelhették 
kézügyességüket a tűzzomán-
cozás, a vitrázsüveg-készítés 
illetve a virágkötészet során. 
Megtudhatták, milyen szakot 
rejtenek a design, a grafika és 

a logiszti-
ka szavak. 
Lehetőségük adódott egy-két 
fiús és lányos szakmában is 
próbára tenni képességeiket: 

asztalosmunka, vil-
lanyszerelés, festés, 
koktélkeverés, kézi és 
gépi varrás … csak, 
hogy párat említsek a 
széles kínálatból. Ké-
szültek csodás frizu-
rák, decens sminkek, 
s a lányok ugyanolyan 
ügyesen bántak a 
csavarhúzóval, mint 
ahogy a fiúk kezelték 
a varrógépet. 
Úgy gondolom, nem-

csak nagyon mozgalmas, 
hanem sikeres és izgalmas 
két nap is áll mögöttünk. A 
folyosón elhelyezett „véle-
ménypalack” megtelt tanulói 
üzenetekkel, melyekben a kö-
vetkező szavak ismétlődtek: 
„nagyon tetszett”, „remélem, 
jövőre is…”. 
Igazán örülünk, hogy a gye-

rekek így értékelték a rendez-
vényt. Bízunk benne, hogy a 
kezdeményezés elérte célját: 
tanulóink közelebbről megis-
merkedtek egy-egy szakmá-
val, akár érdeklődésük és von-
zalmuk is nyiladozni kezdett 
egyik-másik iránt, s néhányan 
talán még a „mi leszel, ha nagy 
leszel?” kérdésre is megtalál-
ták a választ.
Köszönjük a részvételt, a mes-
teri felkészülést és foglalkozá-
sokat valamennyi szülőnek, 
iskolabarátnak és a következő 
iskoláknak: a komáromi Ke-
reskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskolának, a komá-
romi Gépipari és Elektrotech-
nikai Szakközépiskolának, a 
komáromi Műszaki Szakkö-
zépiskolának, a gútai Magyar 
Tannyelvű Magán Szakközép-
iskolának és a Karvai Szakkö-
zépiskolának.

Károlyi Szikonya Judit
az iskola igazgatója

A volt PRIEMKO alkalmazottainak
találkozóját szervezzük. Info a BV-TV-ben.

Organizujeme stretnutie
bývalých zamestnancov PRIEMKO.

Info v BV-TV.

Julileumot ünnepeltek
Fergeteges jókedv, vidámság jellemezte azt az ünnepi rendez-
vényt, amelyet az ógyallai Bellő táncegyüttes megalakulásá-
nak 20. évfordulója alkalmából rendeztek.

Elkészült a 2010. július 17-től 2018. november 22-ig tartó időszak 
adatait tartalmazó statisztika, amely a szlovák állampolgárságot 
elveszítőkről készült. Egy másik ország állampolgárságának el-
nyerése miatt továbbra is a német (615) és az osztrák (392) állam-
polgárságot felvevők tartózkodnak a dobogó alsóbb fokain, de az 
élbolyhoz tartoznak a brit (290), az amerikai (123), valamint a 
magyar (113) állampolgárságot felvevők. Kevesebb, mint százan 
vették fel a svájci (61), a norvég (58), az ausztrál (53), a holland 
(47), a kanadai (46), az ír (44), a belga (36), az olasz (28), a svéd 
(20), a finn (18), a francia (15) és a dán (10) állampolgárságot 
a szlovák elvesztése mellett. A luxemburgi, az orosz, a kínai, az 
új-zélandi, a lengyel, az izlandi, az ukrán, az izraeli, a spanyol, a 
szerb és a szingapúri miatt kevesebb, mint tízen mondtak le a szlo-
vákról. A szlovák állampolgárságot az első Fico-kormánynak kö-
szönhetően veszítik el az érintettek, mivel Ficóék a 2010-es ma-
gyarországi könnyített kettős állampolgárság felvétele érdekében 
meghozott törvényre reagáltak ezen törvény megalkotásával. A 
jelenlegi szlovák törvény értelmében mindenki elveszíti szlovák 
állampolgárságát, aki más országét felveszi. Egyedi esetekben 
lehetőség van a szlovák állampolgárság visszaszerzésére, amit a 
2015. februárjától érvényben lévő belügyminisztériumi szabály-
módosítás tesz lehetővé.

Adventi gyertyagyújtás 
Gútán december 2-án 15 órakor, a karácsonyt megelőző advent első 
vasárnapján kerül sor a város koszorúján az első gyertya meggyúj-
tására. A hagyományos gyertyagyújtást megelőzően Horváth Árpád 
polgármester és Litvai András, a Szlovák Kultúra Baráti Társasága 
elnökének megnyitója után az egyházi alapiskola és a J. A. Komenský 
Alapiskola diákjai adnak kultúrműsort. 
A történelmi egyházak képviselői az ökumenikus istentisztelet kereté-
ben meggyújtják az adventi koszorú első gyertyáját.

A jubileumi rendezvény fő 
szónoka Basternák Ildikó pol-
gármester volt, aki részletesen 
elemezte a csoport munkás-
ságát, elért sikereit. A Bellő 
létrehozója, koreográfusa és a 
népi zenekar prímá-
sa, Deme László 
az első pillanattól 
ügyelt arra, hogy az 
autentikus népzene 
és néptánc megőr-
zésére és megszeret-
tetésére törekedjen. 
A megalakulástól 
napjainkig legalább 
három generáció 
lépett színpadra a különféle 
fesztiválokon, ahol a zsűri sok 
esetben úgy vélte, hogy hivatá-
sos táncosok műsora felett ítél-
keznek. Pedig nem arról volt 
szó, hanem csak arról, hogy 
Deme László és segítői az ele-
inte csetlő-botló gyereklábak 

ritmusérzékét növelve olyan 
csapatot állítottak fel, amellyel 
már szerte Európában megsze-
rettették a Felvidék népi kul-
turáját olyannyira, hogy azóta 
is rendszeresen hívják őket a 

korábbi fellépések színhelyére.
Az ünnepséggel azonban új 
lendületet kapott az együttes, 
vasárnap – a szombati bál után 
– a „nagycsoportosok” Szé-
kesfehérvárott versenyeztek és 
bronzfokozatot sikerült szerez-
niük.

Emlékeznek még az „Amerikából jöttem, mesterségem címere…” nevű 
játékra? A mai gyerekek szinte már nem is játsszák. Pedig milyen szó-
rakoztató is volt két betű és némi „pantomim” segítségével kitalálni egy-
egy szakma nevét. A Munka Utcai Alapiskolában a múlt héten még csak 
találgatniuk sem kellett a felső tagozatos tanulóknak: a szakmák házhoz 
jöttek (ám nem Amerikából), életre keltek és kipróbálásra csábították a 
lányokat s fiúkat egyaránt. 

Gázolás a gyalogátkelőhelyeken
Hétfőn, a kora reggeli órákban két olyan közlekedési baleset is 
történt Komáromban, amelyek során gyalogátkelőhelyen ütöt-
tek el gyalogosokat. Az elsőn, amely a Bene-hajógyár közötti 
gyalogátkelőhelyen történt, egy diáklány, a másodikon – amely a 
II. lakótelepen történt –, egy édesanya és gyermeke sérült meg. A 
sérülteknek egyszeri sebészeti kezelésre volt szükségük.



A Szociális és Közigazgatási 
Főosztály vezetője, Bíró Ad-
rianna elmondta, jelenleg 43 
olyan emberről tudnak, akik 
az utcán töltik mindennapjai-
kat, közülük tíz nő. Számukra 
biztosítanak majd meleg ételt 
azok a vállalkozók és egyhá-
zak, akik idén is csatlakoztak a 
kezdeményezéshez.
– Eddig húsz vállalkozó és a 

Komáromban tevékenykedő 
öt egyház jelezte, hogy vállalja 
a főzést, de ha valaki szeret-
ne csatlakozni, örömmel fo-
gadjuk. Illetve a szállításhoz 
szeretnénk segítséget kérni, 
ez ugyanis még nem teljesen 
megoldott. Olyanok jelentke-
zését várjuk, akik személy-
gépjárművel rendelkeznek 
és hetente egyszer fix időben 
tudják kiszállítani az ételt. Ez-
zel egyidőben megkezdtük az 
adománygyűjtést a Bauring és 

Bástya élelmiszerüzletekben, 
ahol a „sárga ládákban” első-
sorban száraz élelmiszer-alap-
anyagokat, rizst, száraztész-
tákat várunk, amelyekkel az 
ebédek bőségét és minőségét 
tudjuk javítani – tudtuk meg 
Kollár Zoltántól, aki egyike 
volt az ételosztási mozgalom 
elindítóinak, majd hozzátette: 
– Az ételosztás e hét szerdá-

ján elindult és a tervek szerint 
egészen február végéig tart, ha 
pedig az időjárás megköveteli, 
akkor még tovább biztosítják a 
hajléktalanoknak a napi egy-
szeri meleg ételt. Az osztásra 
hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap kerül sor 14 órától 
a II. bástya bejáratánál. – Ka-
rácsonykor három napra való 
élelmet kapnak a fedél nélkül 
maradtak, amiben most is lesz 
kenyér, felvágott és gyümölcs. 
Az első alkalommal 20-25 főre 

főztek, de a kiszállítók visz-
nek magukkal hideg élelmet 
is, míg a továbbiakban igény 
szerint növelni tudják ezt a 
számot.
A Panoráma hotelnél lévő fa-
barakkban minden szerdán 10 
és 16 óra között, míg szom-
baton 8 és 12 óra között lehet 
leadni az olyan ruhaneműket, 
melyekre a hajléktalanoknak a 

nagy hidegben szükségük 
van.
Elsősorban meleg, ké-
nyelmes ruhákat várnak 
mert kellenek, zoknik, 
alsóneműk, sálak, sapkák, 
kesztyűk és plédek. Férfi 
és női holmira egyaránt 
szükség van. A hajlékta-
lanszálló kapacitása 28 
fő, jelenleg teltház van. A 
jövő héten nyíló éjszakai 
menedékházban azonban 
további hat személyt tud-
nak elhelyezni.
Ahogy az a megbeszélé-
sen elhangzott, a Szociá-

lis és Közigazgatási Főosztály 
mindenkit arra kér, hogy ha 
bajba jutott hajléktalant lát, 
akkor munkaidőben hívja az 
illetékes osztályt a 035/2851 
344-es telefonszámon, a városi 
rendőrség pedig éjjel-nappal 
riasztható a 159-es számon.
Aki a meleg étel főzésében 
vagy az ételek kiszállításában 
szeretne segíteni, az Kollár 
Zoltánt keresse a 0908/ 313 
600-as mobiltelefonszámon.

Varga Tamás felvétele
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A Magyar Közösség Pártja
Országos Tanácsának Nyilatkozata

A Magyar Közösség Pártja Országos Taná-
csa sikerként és a helyi képviselet megerő-
södéseként értékeli az önkormányzati vá-
lasztások eredményét. A négy évvel ezelőtti 
107 önállóan szerzett polgármesteri tisztsé-
get az idén 115, az MKP színeiben megvá-
lasztott polgármesterre tudtuk növelni, és 
egyúttal nőtt az MKP színeiben megválasz-
tott képviselők száma is, 1151 mandátum-
ról 1248 képviselőre. Országos szinten a 
párt ismét megvédte erős pozícióját a politi-
kai pártok versenyében, mindezt úgy, hogy 
jelöltjeink más politikai pártok jelöltjeivel 
szemben jellemzően Dél-Szlovákia régiói-
ban mérettettek meg. Sikerként értékeljük 
továbbá, hogy az MKP 
a magyarlakta régiókban 
több stratégiailag fontos 
településen győzött, köz-
tük Dunaszerdahelyen és 
Somorján úgy, hogy más 
pártból nem is jutott be 
képviselő az önkormány-
zatba. Az MKP Országos 
Tanácsa köszönetét fejezi ki valamennyi 
induló képviselő- és polgármesterjelöltnek, 
helyi szervezetnek, tagnak és támogatónak, 
akik áldozatos és becsületes munkával segí-
tették a pártot az elmúlt időszakban. Köszö-
nettel tartozunk a választóknak, akik szava-
zatukkal támogatták jelöltjeinket, és ezzel 
magyarságunk megmaradása, gyarapodása 
és erősödése mellett tették le a voksukat. 
Felszólítjuk a kormányt, hogy populista és 
időleges intézkedések helyett haladéktala-
nul eszközöljön tartós, érezhető és pozitív 
változtatásokat a családtámogatások terén, 
amelyek növelnék a gyermekvállalási ked-
vet és mérsékelje a járulékokat. 
Az önkormányzati választások után ön-
kormányzataink számára továbbra is er-
kölcsi felelősséget jelent – egyben nehéz 
vállalást is – oktatási intézményeink meg-
tartása. A Kárpát-medencei óvodaprogram 

során megújult óvodák komoly segítséget 
jelentenek abban, hogy községeinkben 
megőrizzük és fejlesszük az anyanyelvű 
művelődést. Ugyanakkor aggodalom-
mal tekintünk középiskoláinkra, különös 
tekintettel a szakközépiskolákra, ahol a 
csökkenő gyermeklétszám mellett jelentős 
gondot jelent az idén életbe lépett, a jövő 
évi felvételi eljárást, a szakonként maxi-
mális diáklétszámot szabályozó miniszteri 
rendelet. Ennek végrehajtása során tech-
nokrata módon, érzéketlenül, matematikai 
képletek alapján döntenek intézmények jö-
vőjéről. A megoldást csak a rendelet visz-
szavonásában látjuk.

Az MKP Országos Ta-
nácsa elítéli és tiltako-
zik a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium irányítása 
alá tartozó Mezőgazda-
sági Kifizető Ügynök-
ség azon intézkedése 
ellen, amely ésszerűsí-

tésre hivatkozva megszüntette regionális 
irodáit a magyarlakta Komáromi, Losonci 
és Tőketerebesi járásokban, amelyekben 
nagyszámú az intenzív gazdálkodók ará-
nya. 
Az MKP OT elítéli a szélsőségesség min-
den formáját, így a karhatalmi visszaélé-
sek formájában megtörténőt is, amelynek 
vélhető célja a szlovákiai magyar közös-
ség tagjainak megfélemlítése volt. A du-
naszerdahelyi szurkolók ellen elkövetett 
„gyenge lábakon álló” karhatalmi beavat-
kozás az elhíresült 2008-as szurkolóverés 
10. évfordulóján a hatalommal való visz-
szaélés lehetőségre mutat. Döbbenetesnek 
tartjuk, hogy az évtizedek óta a magyarok 
„fejbe verésére buzdító” megnyilvánulá-
sokat terjesztők helyett a „dunaszerdahelyi 
sálat” találják szélsőségesnek!

Somorja, 2018. november 24.

Diáknapi hangulatban
A komáromi Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskola ta-
nulói november 16-án vidám, gondtalan napnak néztek elébe. 

tortán kívül egy osztálykirán-
dulásra szánt szabadnapot is 
nyertek. 
Az önfeledt hangulatú diáknap 
szervezőit, Németh Izabella és 
Dózsová Petra tanárnőket kö-

szönet illeti az igényes szóra-
kozást nyújtó programok biz-
tosításáért, a remek hangulatú 
délelőttért egyaránt. 

PaedDr. Tóth Katalin
Képek: Svitek 

Legalább napi egyszer meleg ételt kapnak

Gondoskodnak az elesettekről
Tavaly 12 hajléktalan halt meg Komáromban, egyikük sem fagyhalál miatt. A fő halálozási ok 
a betegség és a baleset volt. A város egyházai, szociális intézményei és vállalkozói fogtak össze, 
hogy az elesettek számára idén is biztosítsanak napi egy tál meleg ételt. Szerdától elindult a 
meleg étel osztása Komáromban, ahol évekkel ezelőtt az egyházak és az étteremtulajdonosok 
összefogtak, hogy a tél beálltával ilyen módon segítség a hajléktalanokat. A kezdeményezést 
két éve a város is felkarolta, így az egyeztető megbeszélésre múlt héten is a városháza nagyter-
mében került sor.

November 17-én, szombaton a naszvadi kultúrházban megrendezett díjátadón – egy teltházas 
gálaest keretén belül – adták át az idei Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjakat, ame-
lyeket a szakmai zsűri a felvidéki zenei élet kiválóságainak ítél oda. Idén is hat kategóriában 
hirdettek győztest. 
A Csemadok naszvadi alap-
szervezete, valamint Lábszky 
Olivér énekes-dalszövegíró 
kezdeményezésére a Harmó-
nia – Szlovákiai Magyar Zenei 
Díjat 2011-ben alapította a Har-
mónia Szlovákiai Magyar Zenei 
Díj Polgári Társulás, a Szlová-
kiai Magyar Zenészek Egyesü-
lete (SZMAZE), a Szlovákiai 
Magyar Zenebarátok Társasága 
és a Csemadok Művelődési In-

tézete. Az alapítók régi adóssá-
gukat törlesztették azzal, hogy a 
díjátadó az idei évben Naszva-
don kapott helyet. A Harmónia 
Szlovákiai Magyar Zenei Díj 
2018-as évfolyamának díjazott-
jai a következők voltak:
• Harmónia életműdíj: Kazán 
József • Az év komolyzenei 
előadóművésze: Skuta Miklós 
• Az év komolyzenei előadó-
művésze: Tóbisz Titusz • Az 

év világzenei előadóművésze: 
Madarász András • Az év ha-
gyományőrző népi zenekara: 
Buzitai Citerazenekar • Az év 
könnyűzenei együttese: Histó-
Ria
A gálaműsorban a Pósfa zene-
kar, Ballán Viktória, Emmer 
Péter, Várady Andreas, a Jóvi-
lágvan, Takács Bálint és a Viza 
citerazenekar rövid műsorát 
láthatták az érdeklődők.

Nyitra megye támogatásának köszönhetően, –már hagyo-
mányosan – ősszel rendezi meg turisztikai konferenciáját a 
Csemadok Komáromi Területi Választmánya. A szlovákiai 
magyarok kulturális egyesületének célja, hogy felhívja azok 
figyelmét a helyi és regionális magyar lehetőségekre, akik ra-
gaszkodnak szülőföldjük adottságaihoz, történelmi emlékei-
hez.

A Csemadokosok feladatuk-
nak tekintik a régióban, hogy 
minden körülmények között a 
sajátjainkat, a magunkfajtákat 
preferálják, ha előadók meg-
hívásáról, ha gasztronómiáról, 
ha szálláshelyek ajánlásáról 
van szó.
Zsok Gizella, a Pro Futuro Vil-
la Kezw vezetője előadásában 
egy jól átgondolt, hosszútávú 
értékmentő programmal ismer-
tette meg a hallgatóságot. Bá-
torkeszin a tájház kialakítása 
egy eszköz arra, 
hogy emlékeiket, 
hagyományaikat 
átörökítsék és egy 
olyan közösségi 
teret hozzanak 
létre, ahol minden 
keszi jól érzi ma-
gát.
Bauer Ildikó a 
Dunamente TDM 
ügyvezető igaz-
gatója más irány-
ból világított rá 
a közös munka 
szükségességére. 
Sze rveződésük 
célja, hogy a ré-
gió községei és 
szervezetei között 
kapocsként mű-
ködjenek annak 

érdekében, hogy eladhatóvá 
tegyék a régiót az idelátogatók 
számára.
Szobiné Kerekes Eszter, a Kul-
túráért és Turizmusért Társulás 
elnöke mögött két évtizedes 
munka áll. Neki köszönhető  
a népszerű, búcsi Népvisele-
tes Babák Háza. A járásban 
a családjával az elsők között 
kezdtek fantáziát látni a falusi 
turizmusban. Megálmodták az 
Emese Panziót, az Emese Ud-
varházi Napokat és a Népvise-

letes Babák Házát.
A Csemadok Te-
rületi Választmá-
nyának titkára 
Vass Laura, a 
vassfazek.sk oldal 
működtetője és 
a hagyományos 
gasztronómiai ér-
tékek ápolója elő-
adásában arra mu-
tatott rá, hogy van 
módunk egész-
ségesen étkezni, 
úgy, hogy helyi 
termelőktől vásá-
rolt alapanyagok-
ból, helyi ízekkel 
főzzünk a család-
nak. A konferen-
cia ételkóstolóval 
zárult. 

Konferencia a turizmusról

Már az iskolaépületbe érve a 
diákparlament munkájának 
köszönhetően csodálatos, szí-
nes világ fogadta őket, ötletes 
képekkel, hasznos informá-
ciókkal. Az első osztályosok 
avatásával párhuzamosan 
elkezdődött a diáknapi prog-
ram érdekes vetélkedőkkel, 
fejtörőkkel, melyek logikai 
rátermettséget, nyelvi, zenei 
és filmesztétikai ismereteket 
is igényeltek, de a résztvevők 
nehezen boldogultak kreati-
vitás és ötletesség híján is. A 
megmérettetésből a sportked-
velők is kivehették részüket, 

hiszen az asztaliteniszen, vala-
mint a floorballon kívül is még 
több, más sportágban is próbá-
ra tehették rátermettségüket. 
A tehetségkutató versenyen, 
melynek győztese a másodi-
kos Kláriš Mónika lett, meg-
annyi ügyes, jó képességű diák 
produkciója bizonyította, hogy 
a műszaki jellegű képzés és a 
művészet, a humán értékek re-
mekül kiegészítik egymást. A 
diáknapi tevékenységekbe az 
iskola összes tanára és diákja 
lelkesen bekapcsolódott. 
A győztes osztály, a 3. C örül-
hetett a jutalomnak, a finom 

Átadták 2018 Harmónia-díjait
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A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno  E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Az új késdobáló

humor-csokor

Növényvédelem
Balkonos virágok teleltetése

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

Tel.: 0907 789 807

A halottak napja után a temetői 
kukák megtelnek az elszáradt 
vágottvirágok mellett a csere-
pes krizantémokkal is.
A krizantémot a muskátlihoz 
hasonló módon kell teleltetni, 
hiszen egy évelő növényről 
van szó. Egy kevés ráfordítás-
sal, ápolással, odafigyeléssel, 
egy tő krizantém akár több 
éven keresztül is képes virá-
gozni. 
Mit tegyünk a cserepes kri-
zantémmal, ha szeretnénk a 
jövő évben is gyönyörködni 
benne?
A cserepes krizantém sikeres 
teleltetése már a cserépbe 
ültetésnél kezdődik. A meg-
felelő vízháztartást biztosító 
talaj azért fontos, mert ezzel 
megakadályozhatjuk a nö-
vény gyökereinek megfa-
gyását. Előfordulhat, hogy a 
virágok már megbarnultak, 
a levelei elhervadtak, a cse-
répben lévő gyökeret azon-
ban nem károsította a hideg, 
így a teleltetés sikeres lehet. 
A krizantém ugyan a kert-
ben is átvészelheti a telet, ha 
azt megfelelően betakarjuk 
és megvédjük a téli hidegtől. 
Egyszerűbb talán a halottak 
napi cserepes krizantémokat 
védett helyen, akár pincében, 
a cserépben átteleltetni, ahol 
egyszerű metszéssel, minimális 
téli gondozással, jó eséllyel a 
következő évi halottak napi vi-
rágot mi magunk nevelhetjük.
A fagyok után a növény vi-
rágai, levelei megbarnulnak, 
elveszítik tehát díszítő értékü-
ket. Ekkor a szárakat, hajtáso-
kat metsszük vissza nagyjából 

10 cm-es darabokra, ezzel azt 
segíthetjük elő, hogy a tavaszi 
kihajtáskor az eredetihez ha-
sonló szép gömb alakú, kom-
pakt bokrot kaphatunk.
A téli időszakban arra azon-
ban figyelnünk kell, hogy a 
krizantém talaja ne száradjon 
ki teljesen, időnként érdemes 
azt meglocsolni egy kevés víz-
zel. A krizantém kevés fényen, 
azaz akár a pincében, a balkon-
ládába ültetett muskátlijaink 
mellett könnyen áttelel.

Cserépben – virágoztatáshoz 
– általában nem egyesével, 
hanem legalább hármasával 
együtt gyökereztetik az anya-
növényekről leszedett néhány 
leveles hajtásdarabot, tőzeges 
közegben. A gyökerek élette-
rét adó közeg nagy tőzegtar-
talma, és az ezzel együtt járó 
viszonylagos tápanyagsze-
génysége teszi fontossá, hogy 
a hozzánk már virágzóan ke-
rülő cserepes krizantémokat a 
bőséges öntözés mellett, pót-
lólagos tápanyagellátásban is 
részesítsük. A legjobb módja 

ennek, ha az öntözővízben 
feloldunk literenként egy-két 
gramm jól oldódó műtrágya-
keveréket, növénytápsót, vagy 
elkeverünk hasonló mennyisé-
get Wuxál, Mikramid, esetleg 
másmilyen levéltrágya-szer-
ből. Ha mégis bekövetkezne 
a gyökerek elhalásának, és 
ezzel a levelek lesárgulásának 
veszélyét előidéző kiszáradás, 
legjobb kézmeleg vízzel töl-

tött edénybe beállítani a cse-
répből kiemelhető gyökér-
labdát, amíg ismét teljesen 
átnyirkosodik, de még nem 
válik vizessé. 
A többi virágzó növényhez 
hasonlóan, a cserépben ne-
velt krizantém esetében is 
tartósabb virulásra lehet szá-
mítani, ha óvjuk a közvetlen 
tűző napfénytől. A meleg, 
száraz levegőjű szobában 
sokkal hamarabb elvirulnak, 
mintha hűvös helyiségben, 
még inkább ehhez elég tágas 
ablakközben vannak.

Mivel a krizantém legalább 
annyira hálás, mint a muskátli, 
hosszasan virágzik, néha egy 
kis metszéssel könnyen meg-
újítható, érdemes azt nemcsak 
a halottak napi megemléke-
zésre, hanem akár kertünk dí-
szítésére is használni. Szeren-
csére már olyan rengeteg fajta 
létezik a krizantémból is, hogy 
a szivárvány minden színéből 
választhatunk, ha egy hosszan 
virágzó, igénytelen növényt 
keresünk, akár a kertünkbe, 
akár a temetőbe.

–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

Egy nő meg egy férfi találkozik a nudista 
strandon.
– Örvendek – mondja a férfi.
– Látom...
A cég igazgatója behívja az újonnan felvett 
munkatársat:
– Már megbocsásson, de az önéletrajzában 
azt állította, hogy öt év szakmai gyakorlata 
van, viszont most a tudomásomra jutott, hogy 
ez az első munkahelye!
– Elnézést főnök, de az álláshirdetésben azt 
írták, jó képzelőerővel rendelkező alkalma-
zottat keresnek...
Két férfi beszélget:
– Képzeld, a feleségem azt álmodta az éjjel, 
hogy egy milliomoshoz ment feleségül.
– Micsoda mázlista vagy! Az enyém napköz-
ben is mindig azt hiszi.
Beteg az uraság, ezért azt mondja Jeannak:
– Jean, hozzon néhány téglát!
– Minek uram?
– Hogy hamarabb felépülhessek.

Lagziban Juliska néni a boldogságtól sugárzik, és 
elérzékenyülve mondja az ifjú párnak:
– Drága gyerekeim! Azt kívánom, úgy süssön rátok 
a boldogság fényes napja, ahogy annak idején apá-
tokra és rám sütött!
Józsi bácsi a bajusza alatt morogja:
– Na, gyerekeim, akkor ti sem fogtok napszúrást 
kapni!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Próbálja meg valamennyi 
feladatát és tennivalóját későbbre halasztani. Most csak nyo-
masztaná a sok elintéznivaló, de úgysem tudna semmit tenni. 
Lustálkodjon egy jót, csak azt csinálja, amihez valóban kedve 
van. Később támogatókat is talál problémái megoldására, és 
hamar letud mindent.
HALAK (február 21. – március 20.) Időnként egyszerűen szük-
sége van arra, hogy levezesse felgyülemlett testi energiáit. Bár-
milyen formáját is választja ennek, legyen tekintettel arra, hogy 
kedvese mit szeretne. Hétvégén most végre együtt lehetnének, 
ezért ha teheti, közös programot szervezzenek!
KOS (március 21. – április 20.) Azok a Kos szülöttek, akik elé-
gedetlenek helyzetükkel vagy új munkahelyet keresnek, ezen a 
héten érdekes lehetőségről hallanak. Lehet, hogy szüksége lesz 
legendás intuíciójára, a megfelelő választáshoz, de megtalálja a 
módját az érvényesülésnek.
BIKA (április 21. – május 20.) Általában meg kell dolgoznia 
az eredményekért, de ezen a héten szerencsésebben alakulnak a 
dolgai, mint máskor. A most elért sikerek rövid és hosszú távon 
egyaránt értékesek lesznek életének akármelyik területén történ-
nek is, így lehet a szerelmet, a munkát vagy a pénzügyeket érintő 
kérdés is.

IKREK (május 21. – június 21.) Az anyagiakat illetően jó ha 
felkészül, hogy ezen a héten – a karácsonyi bevásárlástól füg-
getlenül – lehetnek váratlan kiadásai. Élénk és tartalmas társa-
sági élete is hozzájárul ehhez, de mégis úgy érzi, minden percét 
megérte. Sokba került, de valóban sokkal többet ad.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha elképzelései közül mindent 
meg akar valósítani, fegyelmezettséget kell tanúsítania. Minél 
óvatosabb most, annál jobb. Azt is érdemes szem előtt tartania, 
hogy a tapasztaltabb ismerősei más véleményen lehetnek, és 
talán tudnak olyan tanácsot adni, amivel elkerülheti a csapdá-
kat.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Tele van ötletekkel, 
alig várta, hogy végre hétvége legyen és ezeket meg is tudja va-
lósítani. Keressen hozzájuk megfelelő segítőket, akik osztoznak 
az ön lelkesedésében és feltétel nélkül hisznek benne, hogy amit 
kitalált az működni is fog. Illene azonban saját magával is törőd-
nie, ne vigye túlzásba a munkát.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Az egész heti feszült-
ség és rohanás után most egészen ki tud kapcsolni. Mintha új 
élete kezdődött volna, mindenről megfeledkezik, ami eddig 
foglalkoztatta és ezt nagyon jól teszi, hiszen csak az ilyen fajta 
pihenés fogja tudni feltölteni, hogy bírja majd a jövő heti foly-
tatást.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Külföldi utazásából 
vagy egy régi barátság felelevenítéséből komoly változások 
következhetnek be. Talán „csak” a magánéletét érintik az új-
donságok, de sokkal valószínűbb, hogy egész élete gyökeresen 
megváltozik. Legyen nyitott az újdonságokra, vegye észre a vál-
toztatás lehetőségét!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Higgye el végre, hogy 
többet érdemel, mint amivel most beéri. Kedvese hiába próbál 
többet adni önnek, egyszerűen nem hiszi el, hogy méltó rá 
és minden ilyen próbálkozás elől kitér. Tanuljon meg jobban 
bízni önmagában és a saját képességeiben, vegye észre az ér-
tékeit!
NYILAS (november 23. – december 21.) Legyen rá gondja, 
hogy kedvese ne érezze magát mellőzve, mert akkor bármilyen 
programra próbálja is rábeszélni, úgy fogja gondolni, hogy csak 
muszájból viszi magával. Járjon a kedvében, éreztesse vele, hogy 
igenis, személy szerint ő a fontos önnek és senki más.
BAK (december 22. – január 20.) Ön nem éppen az a megbízha-
tó partner, akiről az ellenkező nem álmodik. Sokszor belemegy 
egy flörtbe, vagy egy futó kapcsolatba és azután nyugodt szívvel 
néz kedvese szemébe, lelkiismeret-furdalás nélkül, mivel úgy 
érzi, semmit sem vett el párjától, tehát nem vétett ellene. Szeren-
csére igazi „macskanőként” mindig a talpára esik.
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe, 

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

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

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

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

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
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MŰSORA JÁNLAT
decembe1-jétől  7- 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 .30 I s t e -
nek é s  k i r á lyok (a mer.-
a ngol) ,  15.50 Wal ke r, 
a  t exasi  kopó (a mer.) , 
16.55 Heg y i  dok tor  (né -
met) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Halá los  i r a m-
ba n (a mer.) ,  21.50 Lucy 
(a mer.-f r a ncia) ,  23.50 
Célpont  neve:  Sa la za r 
(a mer.)

RTL Klub
7.20 Kölyökklub, 12.00 
Pacsi!, 13.05 Autogram, 
13.35 Az igazi nő, 14.45 
Családom és egyéb em-
berfajták (amer.), 15.15 
Óz, a hatalmas (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz Plusz , 20.00 X-Fak-
tor, 23.00 Nagytudásúak 
(f rancia), 0.50 Számkive-
tet tek (amer.)

RTL II
9.25 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 10.20 Tűsarok 
nyomozó (amer.), 12.10 Sze-
relmes szingli szittert keres 
(amer.), 14.00 ValóVilág, 
19.30 Szerelemünk lapjai 
(amer.), 22.00 ValóVilág, 
23.30 A martfűi rém (amer.)

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

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .50 Rex Ró -
mába n (német) ,  13.45 
Wi n netou (német- ola sz), 
15.30 Da nd i n Györg y, 
avag y a  megcsú fol t  fé r j 
(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 T.S.  Spive t  k ü lö -
nös u t a zása (f r a nc ia) , 
21.25 Hát u lgombolós he -
k us (a mer.) ,  23.05 O n t he 
Spot ,  0.0 0 Ö nök ké r t ék

Duna World
11.30 A múzsa csókja 
(magyar), 13.20 Rendező 
és holdvi lág, 14.15 Csa-
lád-barát , 16.25 Új idők 
új dalai , 16.55 Színe-ja-
va , 18.50 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzó -
na , 21.00 Híradók, 21.35 
A Bagi Nacsa Show, 22.35 
Tóth János (magyar), 
23.40 Opera Café

Pozsony 1
11.50 Szlovákia, szeret-
lek!, 14.20 Poirot (angol), 
15.55 Üvöltő szelek (an-
gol), 17.55 Úttalan uta-
kon, 18.25 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 21.25 
Talkshow, 22.20 Köze-
lebb (amer.), 0.00 Marple 
kisasszony (angol)

Pozsony 2
12.15 Florball ,  15.15 
Labdarúgás,  17.35 NL 
magazin,  18.30 Esti  mese, 
18.45 Törpék, 19.50 Hí-
rek,  20.10 Őrangyalok, 
22.20 Babilon Berlin (né-
met),  23.05 Babilon Ber-
lin (német) 

Markíza tv 
8.30 Dumb és Dumber 
(amer.), 10.40 Karácso-
nyi vakáció (amer.), 12.40 
Már ot t vagyunk? (amer.), 
14.45 Felejthetetlen kará-
csony (amer.), 16.40 Csiz-
más kandúr, 18.20 Mulat 
az elit, 19.00 Híradó, 20.30 
A barátságos óriás (amer.), 
23.05 Véres játék (amer.)

JOJ TV
10.10 Nálunk, ot thon, 
11.25 Csillag szület ik, 
14.00 Apolló (amer.), 
17.17 Mr. Bean karácso-
nya (amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.05 Spor t , 
20.20 Csillag szület ik, 
23.30 A 44. gyermek 
(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 A Sa-
int Tropez-i csendőr (f ran-
cia), 15.50 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 16.55 Hegyi 
doktor (német), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Sztárban sztár, 
22.15 Derült égből sze-
relem (amer.), 0.45 Lucy 
(amer.-f rancia)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.15 High 
Life, 12.55 Lila füge, 14.00 
Profi a konyhámban, 15.40 
Az örömapa (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 A vasember 
2 (amer.), 21.35 Mad Max 
(amer.), 0.45 Az ötödik pa-
rancsolat (amer.)

RTL II
8.50 Reneszánsz szerelem 
(amer.), 10.55 Szakíts, ha 
bírsz! (amer.), 12.40 Segít-
ség, bajban vagyok!, 16.40 
Szerelmünk lapjai (amer.), 
19.00 Showder Klub, 20.00 
ValóVilág, 23.00 BeleValó-
Világ, 23.30 Az igenember 
(amer.), 1.30 Szakíts, ha 
bírsz! (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 Thor és 
az ór iások (német), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.10 
Őr ület (amer.-f rancia), 
23.45 Velvet Divatház 
(spanyol)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.10 Par t itú ra , 
14.05 Aranyok aranya, 
14.30 Univerzum, 15.25 
Elnökkisasszony (ma-
gyar), 17.00 Hogy volt?, 
18.35 Őrangyal (amer.), 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.00 Élet revalók 
(f rancia), 22.55 Karácso-
nyi üdvözlet (amer.)

Duna World
10.30 Fölszál lot t a páva , 
13.20 A nagyok, 14.50 
Magyarország barlang-
jai , 15.25 A gránitsz i r tek 
küszöbén, 15.55 Mesélő 
cég táblák , 18.55 Öt kon-
t inens, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 A lehetet len hatá-
rán, 22.35 Hogy volt?

Pozsony 1
11.30 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 Poi rot  (a ngol) , 
15.15 A ra nykez ű ipa -
rosok ,  16.15 Remagene 
h íd (a mer.) ,  19.0 0 Hí r-
adó,  20.30 Há rom nővé r 
(sz lová k),  22 .30 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
12.00 Labdar úgás, 12.30 
Florbal l , 14.50 Or ientá-
ciók, 15.45 Jégkorong, 
18.45 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.10 Szlovákia 
és az advent , 21.30 Val-
lander (angol-svéd)

Markíza tv
9.30 Csizmás kandúr 
(amer.), 11.10 Chart Show, 
13.15 A barátságos óriás 
(amer.), 15.45 Jó tudni!, 
16.55 Felvég, alvég (szlo-
vák), 18.05 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 John Wick (amer.), 
22.35 Bérgyilkosok via-
dala (amer.), 00.20 John 
Wick (amer.)

JOJ TV
8.50 Chip és Dale, 8.45 
Mr. Bean karácsonya 
(amer.), 10.35 Anya va-
gyok, 11.30 Terápiás 
szerelem (amer.), 13.45 
Hacsikó (amer.), 15.40 
Új ker t , 16.45 A nya-
raló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor t , 20.35 
A hetedik mennyország, 
22.50 Az ajándék (amer.), 
2.00 Pár izsból szeretet tel 
(f rancia)

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 (mexi-
kói), 15.45 Marimar (mexi-
kói), 16.50 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.00 Ninja 
Warrior Hungary, 22.00 Ha-
lálos iramban (amer.), 1.15 
Elrabolva (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.50 Dr. Csont 
(amer.), 2.05 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 
Hagyjál főzni!, 18.20 A 
gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
11.30 A legkisebb ugrifü-
les, 12.10 Mézga család 
különös kalandjai, 15.10 
Sammy és barátai, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
19.00 Sammy és barátai, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Születet t szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.50 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.10 Uni-
verzum, 14.10 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.05 
Alpesi őr járat (olasz), 
16.15 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Kékfény, 
21.25 A legendák hiva-
tala (amer.), 22.30 NCIS 
(amer.), 23.20 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.25 Csalódás (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Roma 
magazin, 14.20 Család-
barát, 15.55 Életkor, 16.20 
Ízőrzők, 16.50 Öt konti-
nens, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Vi-
rágzó Magyarország, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.35 Kulturális világörök-
ségek Japánból, 23.55 Min-
denki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Recept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Beszélgetés a kerté-
szemmel (francia), 22.15 
Riporterek, 22.50 A külön-
leges ügyosztály

Pozsony 2
12.30 Kerékpározás, 13.20 
Nagyothallók műsora, 
14.25 Park, 15.30 Nemze-
tiségi magazin, 16.00 Do-
kumentumfilm, 16.40 Szlo-
vák falvak enciklopédiája, 
17.25 Kézilabda, 19.50 Hí-
rek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 Dokumentumfilm, 
22.25 Őszi maraton (orosz) 

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 Igaz tör ténetek, 
12.35 Topsztár, 13.10 Csil-
lag születik, 16.30 Híradó, 
16.50 Főzd le anyámat!, 
17.50 Tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 23.00 
Heti hetes, 0.00 Minden, 
amit Ander szeret

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 Marimar (mexi-
kói), 16.50 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.00 A leg-
bátrabb páros, 22.00 Bo-
garas szülők (amer.), 22.40 
NCIS (amer.), 0.20 Lángoló 
Chicago (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Házon kí-
vül, 23.25 XXI. század

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Hagyjál főzni!, 17.20 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.20 Showder Klub, 22.00 
ValóVilág, 23.30 Anyák gyön-
gye (amer.), 2.00 Döglött ak-
ták (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 Apák és lánya-
ik (amer.)

Duna World
11.25 Rang és mód (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.20 Család-
barát, 16.25 Hazajáró, 16.55 
Térkép, 17.30 Ízőrzők, 18.05 
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, 16.55 Can-
dice Renoir (francia), 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranykezű iparosok, 21.30 
Az igazság (cseh), 22.50 
Cain kapitány (amer.)

Pozsony 2
12.15 Florball, 15.30 Ruszin 
magazin, 16.25 Horgászok-
nak, 17.15 Szlovák falvak en-
ciklopédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 21.05 A királynő 
férje (francia), 22.25 Talk 
show, 23.35 Anasoft Litera 
2018

Markíza tv
9.40 Apukák, 10.40 Csalá-
di történetek, 11.40 Cobra 
11 (német), 13.50 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, 
0.30 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.50 Igaz történetek, 12.35 
Topsztár, 13.10 Csillag szü-
letik, 15.20 Rendőrök akció-
ban, 16.30 Hírek, 16.50 Főzd 
le anyámat!, 17.50 Tárgya-
lóterem, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Női szervek 
(amer.), 23.10 Csillag szüle-
tik, 1.25 Rendőrök akcióban 
(amer.)

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 Marimar (mexi-
kói), 16.50 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.00 Mit 
tenne a gyereked?, 20.40 
Sztárok és párok, 22.25 
Rocky Balboa (amer.), 1.10 
Zoo (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.50 Szulejmán 
(török), 2.20 A zöld íjász 
(amer.)

 RTL II
11.50 Hagyjál főzni!, 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.45 Showder Klub, 16.20 
Hagyjál főzni!, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 22.00 Való-
Világ, 23.00 BeleValóVilág, 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

 M2
12.40 Laura csillaga, 14.10 A 
bűvös körhinta, 14.55 Samy 
és barátai, 15.45 Moncsicsik, 
17.25 Mickey egér játszótere, 
18.15 Szófia hercegnő, 19.30 
Maja, a méhecske, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Született 
szinglik (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt, 22.40 Odaát (amer.), 
23.25 Az A38 Hajó színpadán, 
0.25 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint egy-
szerűen!, 13.45 Hat nővér 
(spanyol), 15.10 Hat nővér 
(spanyol), 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, 23.30 Kis Moszk-
va (lengyel)

Duna World
11.40 Levelek a zárdából 
(magyar), 13.20 Nemzetisé-
gi műsorok, 13.50 Ecranul 
nostru, 14.20 Család-barát, 
15.55 Magyar gazda, 16.55 
Novum, 17.25 Ízőrzők, 
19.00 Virágzó Magyaror-
szág, 19.30 Magyarország, 
szeretlek!, 21.00 Híradó, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.25 M5 híradó, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.50 Candice Renoir 
(francia), 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Zsaru vagy 
csirkefogó (francia), 22.10 
Gyilkosságok (amer.), 23.40 
Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
A diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 17.10 Szlovák fal-
vak enciklopédiája, 18.30 
Esti mese, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 22.25 Művésze-
tek, 23.10 Dokumentum-
film

 Markíza tv
9.50 Apukák, 10.50 Csalá-
di tör ténetek, 11.45 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, 
23.45 Családi tör ténetek, 
0.55 Cobra 11 (német), 
2.45 A farm

JOJ TV
8.35 Tárgyalóterem, 12.35 
Topsztár, 13.10 Csillag 
születik, 15.20 Rendőrök 
akcióban, 16.50 Főzd le 
anyámat!, 17.50 Tárgyaló-
terem, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.25 Sport, 20.35 
Anya vagyok (szlovák), 
21.30 Nálunk otthon (szlo-
vák), 22.10 Női szervek 
(amer.), 1.40 Rednőrök ak-
cióban

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 Marimar (mexi-
kói), 16.50 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.00 Mit 
tenne a gyereked?, 20.40 
Sztárok és párok, 22.25 A 
milliárdos körzet (amer.), 
1.00 NCIS: Los Angeles. 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Privát ko-
pók (amer.), 2.45 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 
Hagyjál főzni!, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 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, 14.05 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.00 Hat nővér (spanyol), 
15.55 A hegyi doktor (né-
met), 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Fábry, 21.45 Tóth János 
(magyar), 22.20 Pogány 
Madonna (magyar)

Duna World
11.25 Rendhagyó feltáma-
dás (magyar), 13.50 Kvar-
tett, 14.25 Család-barát, 
16.00 Kék bolygó, 17.30 
Ízőrzők, 18.10 Gasztroan-
gyal, 20.00 Szenes Iván 
ír ta Andreával, 21.00 Hír-
adó, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Építs házat , ü ltess fát!, 
14.25 Recept az élethez 
( lengyel), 16.25 A vi lág 
madár távlatból , 16.50 
Candice Renoi r (f rancia), 
17.50 A párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Arany-
idők, 21.30 K ramer kont-
ra K ramer (amer.), 23.40 
Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.25 
Roma magazin, 16.45 Szlo-
vák falvak enciklopédiája, 
17.00 Az elveszett világok, 
18.25 Esti mese, 19.50 Hír-
adó, 20.10 Dokumentum-
f ilm, 21.25 Őrangyalok, 
23.15 Rendőrség, 23.30 Éj-
szaka a levéltárban

Markíza tv
10.45 Családi történetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrök akcióban, 16.00 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, 23.55 Cobra 11 
(német)

JOJ TV 
10.50  Igaz  tör téne tek , 
12 .35  Topsz tár ,  13 .10 
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 .40 
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 (me-
xikói), 15.45 Marimar (me-
xikói), 16.50 Cennet (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.00 
Csak show és más semmi!, 
22.00 Korhatáros szerelem 
(magyar), 23.15 Fogadom 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Showder 
Klub, 2.20 A zöld íjász 
(amer.)

 RTL II
11.50 Hagyjál főzni!, 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.45 Showder Klub, 16.20 
Hagyjál főzni!, 18.20 A gyanú 
árnyékában, 19.20 Showder 
Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.00 Kérem a követke-
zőt!, 14.10 A bűvös körhin-
ta, 15.10 Samy és barátai, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Született szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.55 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.25 Honfoglaló, 
14.20 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.15 Hat nő-
vér (spanyol), 16.10 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Fölszállott a páva, 
21.55 Kutyasors (svéd), 
1.05 Tóth János (magyar)

Duna World
11.35 Volt egyszer egy úr-
lovas (magyar), 13.50 Öt 
kontinens, 14.20 Család-
barát, 16.25 Rúzs és se-
lyem, 16.55 Kincskereső, 
18.05 Gasztroangyal, 19.00 
Virágzó Magyarország, 
19.25 Pannónia 3 keréken, 
20.00 Önök kérték, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 19.00 Híradó, 
20.30 Szlovákia, szeretlek!, 
22.55 San Franciskó-i zsaru 
(amer.), 23.45 Aranyidők

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.25 
Szemtől szemben, 16.45 
Szlovák falvak enciklopé-
diája, 17.05 Elveszett vi-
lágok, 19.50 Híradó, 20.10 
A család, 20.35 Déli posta 
(szlovák), 22.15 A nagy 
szépség (amer.), 0.30 Hírek

Markíza tv
10.55 Családi tör ténetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 A farm, 
22.40 Menekülés a dzsun-
gelben (amer.)

JOJ TV
12.35 Topsztár, 13.10 
Csillag születik, 15.20 
Rendőrök akcióban, 16.50 
Főzd le anyámat! ,  19.00 
K r imi, 19.30 Híradó, 
20.35 A kém (amer.), 
23.10 A kínai üzletember 
(kínai)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
december 1-én Elza
december 2-án Melinda
december 3-án Ferenc
december 4-én Borbála, Barbara
december 5-én Vilma
december 6-án Miklós
december  7-én Ambrus
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

ÚJSZÜLÖTTEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a marcelházai Csicsó Kevin, 
a nagysurányi Viteková Viviana, a komáromi Kottra 
Matúš, Velsicz Vivien és Ulrich Olivér, a kőhídgyarmati 
Stifnerová Nóra, az örsújfalusi Bubán Amira, a martosi Pap-
pová Lilien, a kolozsnémai Beke Teodor, a naszvadi Dobro-
vodská Elizabeth, a bögellői Kubala Karol, az érsekújvári 
Hruškár Marian, a köbölkúti Bólya András, az ímelyi Hor-
váthová Liliana, a jászfalui Kopecký Jakub, a gútai Kováč 
Dominik és Jezsó Tamás Csongor.

Hozzávalók:
1 kg sertéslapocka
5 gerezd fokhagyma
2 db babérlevél
bors ízlés szerint (frissen 
őrölt)
só ízlés szerint
2 teáskanál őrölt fűszer-
kömény
1 ek olivaolaj
1 dl víz

Fűszeres egybensült 
sertéslapocka

Túró Rudi torta
sütés nélkül

Hozzávalók:
Kekszes alap
25 dkg háztartási keksz
1,5 dl tej
2 ek cukrozatlan kakaó-
por
10 dkg vaj
2 csepp rumaroma
Túrókrém
30 dkg tehéntúró
3 dl habtejszín
10 dkg porcukor
2 teáskanál zselatin
1 citromból nyert citromlé
1 citromból nyert citromhéj

Díszítés
3 db túró rudi
5 dkg étcsokoládé

Elkészítése:

A kekszes alap hozzávalóit ösz-
szemelegítjük a vaj teljes felol-
vadásáig, majd a kekszre önt-
jük azt. Alaposan elkeverjük, 
morzsalékos állagú „tésztát” 
kell kapnunk.
Az így elkészült anyagot egy 
csatos tortaforma aljára nyom-
kodjuk, majd mehet a hűtőbe.
Túrókrém
A zselatint 3 evőkanálnyi hideg 
vízben duzzasszuk meg.
A túrót törjük át apró lyukú szi-
tán, vagy turmixoljuk le.
Adjuk hozzá a porcukrot, a 

citrom reszelt héját és levét, 
majd ha sikerült szépen elke-
verni, lazítsuk fel a keményre 
vert tejszínhabbal. Körülbelül 
3 evőkanálnyit tegyünk félre 
a krémből, ez a díszítés egyik 
fontos része lesz később.
Következő lépésként fel kell 
olvasztanunk a zselatint, mik-
róban pár másodperc elég 
neki, majd utolsó lépésként 
nagyon vékony sugárban 
csurgassuk bele a túrókré-
münkbe, természetesen köz-
ben folyamatosan keverjük.
Simítsuk rá a kekszes alapra, 
legalább 2 órára tegyük hűtő-
be.
Díszítés
Én a díszítést a torta felsze-
letelése után tettem meg, de 
persze ez nincs kőbe vésve. 
Az olvasztott csokit öntsük 
zacskóba, vágjuk le a csücs-
két, majd pöttyözzük vele a 
sütinket.
Ezután töltsük habzsákba 
félretett krémünket, amivel 
kis halmokat formálva „meg-
ágyazunk” a fölkarikázott 
túró rudinak.

Tepsi mérete: 26 cm.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komá-
romi Tóthová Amália (82 éves), Csipesová Mária (79 éves), 
Domján Kálmán (82 éves), Pálinkásová Helena (72 éves),  Far-
kas Sándor (80 éves) Habalová Gizela (87 éves), Graszl János 
(66 éves), Tősér Alfréd (84 éves) és Buga Edit (71 éves) a gútai 
Oláh József (86 éves), a hetényi Magyari František (76 éves), 
az izsai Németh Gizella (83 éves), az újgyallai Kajanová Anna 
(69 éves). Emléküket megőrizzük!

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.

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Eladó Gúta-Nagyszige-
ten régebbi családi ház,  

nagy kerttel. 

Tel.: 035/777 3084.

Komáromban: a komáromi Kuki Gabriel és Lakatosová Eva, 
Kontáš Csaba és Világosiová Silvia, Prágay Péter és Šalgóová 
Anna.
Gútán: a gútai Tóth Péter és Dohányics Anita.

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Elkészítése:
A hús tetejét egy pár helyen bevagdossuk, bedörzsöljük a fűsze-
rekkel, a rések között is, majd beledugdossuk a szeletekre vágott 
fokhagymát.
Tepsibe tesszük, mellédobáljuk a babérleveleket.
110 fokos sütőben másfél órát sütjük.
Ezután nem egész 1 dl vizet aláöntünk, majd a hús tetejére fú-
junk vagy locsolunk egy nagyon kevés olivaolajat. Így sütjük to-
vább 2 órát. Közben gyakran locsolgassuk meg a pecsenyelével.
A végén nagyobb hőfokra kapcsolva kicsit pirítjuk, de vigyázva, 
hogy a fokhagymák meg ne égjenek.
Szeletelés előtt 15 percet pihentetjük.

sütési hőfok: 110 °C
sütési mód: alul-felül sütés

A komáromi VÁSÁRCSARNOK
www.nck.sk

Telefon: 035/7701642, email: tlhoknjk@mail.t-com.sk
(a.antovszka@gmail.com)

szeretettel várja Önöket
karácsony előtt bevásárlásra.

Decemberi nyitva tartás:
december 15. – szombat: 7.00 – 14.00
december 16. – ezüstvasárnap: 9.00 – 14.00
december 22. – szombat: 7.00 – 14.00
december 23. – aranyvasárnap: 9.00 – 14.00
december 24. – hétfő (szenteste): 7.00 – 11.00
december 25. – karácsony első ünnepe: zárva
december 26. – karácsony második ünnepe: zárva
december 31. – Szilveszter: 7.00- 14.00
január 1. – Új év napja: zárva
December 6-án (csütörtök), 7-én (péntek) és 8-án 

(szombat) a délutáni órákban
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR

A MIKULÁS!

A gútai cselgáncsozók diákcsapata a múlt hét végén Túrócszent-
mártonban vett részt egy nemzetközi diáknagydíj versenyén. 
A gútai fiatalok több esetben a döntőig küzdötték fel magukat. 
Egyéni eredmények: id. diák, 57 kg-os súlycsoportjában Bakos 
Virág Orsolya aranyérmes, mini korcsoport, 38 kg Varga Dániel 
ezüstérmes, fi. diákok 46 kg Tánczos Márton ezüstérmes, id. diák 
52 kg Szabó Margaréta ezüstérmes, id. diák 66 kg Czina Gergő 
bronzérmes, id. diák 55 kg Gubien Márk bronzérmes.
A gútai csapatot a nemzetközi versenyre Vincze Ferenc mester-
edző készítette fel.

MEGEMLÉKEZÉSEK
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel

emlékezünk december 1-jén
a szeretett férje és édesapára,

Benkóczky Józsefre
Komáromban.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá ezen a szomorú,

tizenötödik évfordulón.
Szerető felesége, lánya és a rokonság

…az emberek születnek,
élnek és végül 
az emlékek földjére érnek…

Szomorú szívvel emlékezünk 
Kvittung Ferdinándra

Gútán,
halálának tizedik évfordulóján.

Emlékedet szeretteid megőrzik  

CSELGÁNCS
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LABDARÚGÁSKOSÁRLABDA

RÖPLABDA

SAKK UTCAI KOSÁRLABDA

TEREMFOCI

December 1-jén ismét a szur-
kolóktól lesz hangos a komá-
romi sportcsarnok, ahova 
minden valószínűség szerint 
a szülők és nagyszülők is 
elkisérik csemetéiket arra 
a nemzetközi focitornára, 
amelyen a jövő labdarúgói 
mérik majd össze erejüket. 
Az U-10-es korcsoportban 
a legnagyobb fociklubok 
legkisebbjei lépnek majd 
pályára. Két csoportban 
folynak majd a küzdelmek. 
A csoport: DAC Dunaszer-
dahely, Puskás Akadémia, 
Győri ETO, KFC Komárom. 
B csoport: AS Trencsén, a 
mödlingi (Ausztria) Admira 
Wacker, Ferencváros, MOL 
Vidi FC.

A sportcsarnokban délelőtt 9 órakor tartják meg 
az ünnepi megnyitót, majd megkezdődnek a 
mérkőzések. Az ilyenkor szokásos eljárások 
alapján az A és B csoport győztesei közül kerül 
majd ki a kupagyőztes.

Az egyes találkozók
sorrendje:

KFC – Puskás Akadémia * AC – Győri ETO * 
Ferencváros – MOL Vidi * Trencsén – Admira 
Wacker * KFC – Győri ETO * Ferencváros – 
Trencsén * Puskás Akadémia – DAC * MOL 

Vidi – Admira Wacker * KFC – DAC * Ferenc-
város – Admira Wacker * Puskás Akadémia – 
Győri ETO * Trencsén – MOL Vidi
Ezek után az egyes csoportokban elért eredmé-
nyek alapján kerül sor a középdöntőkre: 

A3 – B4 * B3 – A4 * A1 – B2 * B1 – A2
A torna végső értékelésére 16 óra körül kerül 
sor. Minden sportbarátnak érdemes lesz kiláto-
gatni a tornára, ugyanis alig nyolc év múlva a 
kis focisták nevét minden bizonnyal a ligás ke-
rettagok között olvashatjuk.

N Ő I  L A B D A R Ú G Á S
AMIKOR AZ ÁLMOK ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓRA VÁLNAK

 Komárom városában a néhai hajógyár és a komáromi labdarúgócsalád égisze alatt már több 
alkalommal bimbózott ki a női labdarúgás csírája (1969-1973 Júlia Komárom, majd egy si-
kertelen próbálkozás 2009-ben), ám igazi szemet gyönyörködtető virággá napjainkban csepe-
redett fel. 2017 nyarán egy kicsi, de lelkes csapat a KFC férfi labdarúgóinak sikerein felbuz-
dulva, a női szakág kiépítésébe fogott.
Néhány talpraesett lány és 
hölgy megkeresésére a klub 
egyik vezetőségi tagja, Haja-
bács Gábor (lánykori nevén 
Dedo) és Borcsik Pál játékos 
toborzót hirdetett és arra meg-
lepően nagyszámú focizni vá-
gyó lány jelentkezett, ami már 
reményteljes alapot biztosított 
a munka folytatására. A lá-
nyok a kezdetekben jobbára a 
környékbeli ifjú korosztályos 
fiú csapatok ellen köszörülték 
„körmeiket”, csiszolták tudá-
sukat és nevelték csoportszel-
lemüket. Ebben az időszakban 
több, mint ötvenen próbálták ki 
a labda iránti szeretetüket és be-
lőlük alakult ki az a kb. huszon-
öt fős keret, akik jelenleg is töb-
bé kevésbé a gárdát alakítják.
Az első valódi megmérettetés 
számukra 2018 januárjában, az 
alistáli női focimágus Zsemlye 
Dezső meghívására a nagyme-
gyeri csarnokban lebonyolított 
torna volt, ahol már létező és 

hosszabb ideje funkcionáló 
női csapatokkal mérték össze 
erejüket. A megszerzett 5. hely 
sikerként könyvelhető el, mi-
vel a 3. helyről csak rosszabb 
gólkülönbséggel maradtak le, 
miközben legyőzték a ruti-
nosabb DAC gárdáját is. Az 
edzői teendőket Borcsik Pál 
más elfoglaltsága miatt előbb 
Hajabács Gábor, majd április-
tól Nagy Jenő vette át. Ekkor 
született meg a döntés a csapat 
benevezéséről a női 2. ligába. 
A csapat tagjainak életkora 
14 és 36 év között van, tehát 
megfelelő ötvözete a fiatalos, 
szemtelen lendületnek és a 
tapasztalt, nagy csatákat látott 
megfontoltságnak, ráadásul a 
csapat zöme környékbeli höl-
gyekből áll. A célok között 
szerepel egy utánpótlás csapat 
szervezése, ami a csapat indu-
lása után a bajnokságban egy-
re reálisabbnak tűnik.
Nívós ellenfelek, mint a Győr, 
Gyirmót és a Mosonmagyar-
óvár elleni küzdelmek, és az 
izsai öregfiúk elleni bemuta-
tó-mérkőzés már azt mutatták, 
hogy van remény egy ütőké-
pes csapat összekovácsolására 
a bajnokság kezdetére, ami be 
is igazolódott. A csapat a 2. 
női labdarúgó liga meglepe-
téscsapata lett és az elfoglalt 
negyedik helye a téli pihenő 
előtt bizonyára a még nagyobb 
munkára fogja sarkallni őket. 
A nézők részéről is egyre na-
gyobb az érdeklődés a női foci 
iránt, hiszen egy ilyen mecs-
csen a lányaink szépségében 
is gyönyörködhetnek (és ez az 
igazi férfinak sem mellékes!)
A KFC női csapata július 

15-én kezdte a felkészülést. 
A csapatot bejelentettük a II. 
ligába, ahol 8 csapat szerepel. 
A játékosok többsége igen fi-
atal, hogy szerepelhessünk a 
II. ligába 10 játékosnak sport-
orvosi igazolás kellett, hogy 
játszhassanak a felnőttek kö-
zött, mivel még nem töltötték 
be a 18 évüket. Több játé-
kosnak hiányzott az alapve-
tő technikai tudása ami nem 
csoda, hisz a KFC-nek nincs 
ifjúsági női csapata. Hetente 
3 edzésünk volt és 1 mérkő-
zésünk. A bajnokságot sike-
resen kezdtük győzelemmel 
idegenben. A bajnokságban 
11 bajnoki mérkőzésünkből 
6x győztünk, 5x szenvedtünk 
vereséget, gólarányunk 28:18 
lett, 18 pontot gyűjtőttünk és 
az őszi szezon végén a negye-
dik helyen végeztünk rosz-
szabb gólaránnyal.
A legfájóbb vereség Kopčany-
ban ért bennünket, ahol a csapat 
nagyon gyenge teljesítményt 
nyújtott. A két kimagasló tu-
dású csapat (Érsekújvár és 
Pozsonyhidegkút) ellen ugyan 
vereséget szenvedtünk, de a 
hozzáálásunk a mérkőzésekhez 
nagyon jó volt. A legnagyobb 
arányú győzelmünket idegen-
ben értük el (Szentgyörgy 9:0). 
Legjobb góllővőink: Pauer 
Tünde 16x, Töközi Tímea 5x, 
Németh Vivien 4x, Győri Bi-
anka 1x, Csicsó Andrea 1x és 
Gaál Csenge 1x.
Tavaszra megpályázzuk a táb-
lázat 3. helyét, ami nagy siker 
lenne kezdő csapatunk részé-
re.

Tarcsi Ime
és Hajabács Gábor

Idén októbertől új sza-
badidős sportszakkör 
várja a gútai iskolás-
korú fiatalokat. A BC 
Knives kosárlabdaklub 
által szervezett heti két 
edzésen jelenleg tizen-
két 10 és 14 év közötti 
ifjú kosaras sajátíthat-
ja el a játék alapjait. 
A csapat távlati célja, 
hogy korosztályos csa-
patokat állíthasson ki a 
regionális bajnokság-
ban. A szakmai munkát 
Gönczöl Attila és Lang-
schadl Dávid végzi. A 
Junior Team további ér-
deklődők jelentkezését 
várja a 0907 052 053 
telefonszámon. Min-
den új csapattagnak a 
klub ingyen névre szóló 
mezt biztosít.
(Fotó: Gönczöl Attila)

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Iskra Szvit
76:83 (39:33 * 23:15, 16:18, 13:20, 24:30)

Továbbra is kísért a múlt a komáromi kosarasoknál. Az őszi teljesítményük miatt edzőcserére 
került sor, s kiderült, hogy korábban feleslegesen összpontosítottak a játék taktikájára, miköz-
ben megfeledkeztek a fizikai felkészítésről. Ennek következtében bármennyire jól kezdenek a 
komáromi fiúk, többnyire már a második-harmadik negyedre kifáradnak.

Sorozatban harmadik 
vereségüket szenvedték 
el a komáromi kosara-
sok, amikor hazai pályán 
sem tudták legyőzni az 
Iskra Szvit csapatát. A 
csapat az első negyed-
ben hatalmas irammal 
kezdett, vendégeiktől 
a nyolcadik percben 
23:10-re elhúztak és 
nyolc pontos vezetéssel 
rajtoltak a második ne-
gyednél. Sajnos, az első 
percekben meg szép pil-
lanatokkal örvendeztet-
ték meg szurkolóikat és 
a játékrész 10. percében 
még vezettek, ezután vi-
szont egyre jobban gyé-
rültek a támadások. A 
hazai szurkolók nem kis 
keserűségére fokozato-

san átvették az irányítást 
a vendégek, akik végül 
két pontos vezetéssel 
fejezték be a negyedet. 
A harmadik negyedben 
még jobban érződött a 
vendégek erőnléti fö-
lénye, s ez megamardt 
a negyedik negyedben 
is. Gyorsabbak voltak 
a tátraaljiak, beadásaik 
pontosak és védhetetle-
nek voltak. Komárom 
legjobbjai: Delič 19 (5 
gólpassz), Hlivák 18 
(ebből 4 hárompontos, 5 
felugrás és 7 gólpassz), 
O'Reilly 16, Hunter 11 
(5 felugrás), Goodman 
10 (5 felugrás), Jankovič 
2, Bolek 0, Stojanov 0, 
Smik 0.
Karol Scholtz felvétele

BK Lévai Patrióták– MBK Rieker COM-therm Komárom
93:65 (27:16, 23:21, 24:15, 19:13)

Annak a lévai csapatnak a pályáján kellett megküzdenie az extraliga 12. fordulójában a komáromi 
kosarasoknak, akik az utolsó hét mérkőzésükön győzelmet tudtak aratni ellenfeleik felett. Ilyen előz-
mény és mindez tudatában a komáromiak jelentős hátránnyal kezdték meg harcukat a lévai pályán.
Az, aki azt állítja, hogy a ko-
máromiak nem küzdöttek 
tisztességesen, nem figyelte a 
találkozó eseményeit. Annak 
ellenére, hogy fizikai (és ta-
lán lelki) hátránnyal indultak 
a vendégek, alaposan megiz-
zasztották a lévai kosarasokat. 
Az első negyedben 11 pontos 

előnyt harcoltak ki a lévaiak, 
ám fokozatosan kiismerték a 
komáromiak a taktikájukat és a 
második negyedben már fej-fej 
mellett folyt a küzdelem. Egy 
kis szerencsével ezt a játékrészt 
akár meg is nyerhették volna a 
komáromiak. Sajnos, a második 
félidő kezdetén ismét vissza-

esett a komáromiak harci ked-
ve, ami kilenc pontos különb-
séget eredményezett. Mindez a 
zárórészre is vonatkozik, ahol 
nem sikerült a komáromiaknak 
a szépítés sem.
Komárom legjobbjai: Delič és 
O'Reilly (3 hárompontos) 13-
12, Hlivák és Jankovič 7-7.

EXTRALIGA * 11. forduló * Kassai Sport – Spartak Komárom 3:0 (23, 12, 16)
A bajnokság ezüstérmese ezen a találkozón 
is igazolta, hogy nem ok nélkül tartozik a 
hazai röplabda sport élvonalához. Az első 
harmadban a komáromi röpisek még lépést 
tudtak tartani a kassaiakkal, ám a későbbi-

ek során már egyértelműen a hazai pálya 
előnyeit kihasználva, a kassaiak irányították 
a találkozó menetét. Komárom legjobbjai: 
Forró 3, Sládeček 3, Kubiš 8, Hinduliak 4, 
Rehák 10, libero Pati Nagy.

12. forduló * Spartak Komárno – COP Trencsén 3:0 (22, 21, 21)
Kemény ellenféllel találta ma-
gát szembe a komáromi egyete-
mi csapat, a trencséniek minden 
vágya ugyanis a pontrablás volt. 
Már az első harmad folyamato-
san izgalmas volt, hiszen a haza-
iak 9:6-os vezetését követően a 
vendégek 13:13-ra feljöttek, sőt 
17:18-ra átvették a vezetést is. 
Szerencsére a komáromiak fel-

készültsége jó volt és végül saját 
javára fordította vissza a harmad 
állását.
A második harmadban is hason-
ló volt a helyzet, a vendégek 
folyamatosan lépést tartottak a 
komáromi csapattal, amelyen jó 
hajrázással a második játékrészt 
is megnyerte.
A harmadik játékrészben ismét a 
komáromiak vették át az irányí-

tás, már 5:1-re vezettek, majd 
12:6-ra, amikor fordítottak a 
vendégek és 10:12-re átvették a 
vezetést. Szerencsére a komáro-
miak időben észbe kaptak és ha-
talmas leütéseikkel kiérdemelték 
a győzelmet.
Komárom legjobbjai: Sládeček 
2, Kubš 10, Hinduliak 9, Re-
hák 18, Rak 9, Forró 5, libero: 
Pati Nagy.

II. Liga B
KŠC Komárom B – NŠK Tol-
mács 7:1 Pontszerzők: Jakab, 
Cibičková, Molnár, Bottyán, Ba-
logh, Vörös, Jóba 1-1 * ŠO Bá-

torkeszi B – ŠK 
Léva 2:6 Pontszer-
zők: Jóba, Gyar-
mati, Kráľová, 
Kolenko 0,5-0,5 A 
bajnoki táblázatban 
Komárom B csapa-

ta a 6., Bátorkeszi B csapata a 11. 
helyen áll.

IV. liga
Komárom D – NŠk Nyitra E 
4:4 Pontszerzők: Bottyán P., 
Gyurenka és Ďuriček 1/1, Gróf és 
Bottyán Z. 0/5 * Bátorkeszi C _ 
Perbete B 7:1 Pontszerzők: Jóba 
F., Árendás E., Árendás N, Láb-
sky, Kolenko és Peszeki 1-1, Jóba 
P., és Jóba T. 0,5, illetve Zsitva és 
Nagy 0,5. A bajnoki táblázatban 
Komárom B az ötödik, Bátorke-
szi csapata a 12. helyen áll.

A 2. forduló eredményei:
Barracuda – Torpedo Vodka 5:0 (KO) * Aktiv Siv. Roh. Csi-
gák – Bauring City 6:2, Tóth A. 2, Janík G., Szalai T., Sedlár R., 
Mészáros M. – Bottyán A., Méhes Z. * B. Diamonds – Amfora 
7:2, Kuruc Á. 4, Hegedűs O. 2, Kastsiukewich W. – Sanka G. 2.


