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A komáromi Vág-híd problémája nem oldódik meg, ámde:

Már a gútai Vág-híd is veszélyben van!

December közepén elkezdődik a Kuciak-gyilkosság
gyanúsítottjainak pere a bazini speciális bíróságon

Lapunk  
tartalmából:

● Dél-Komáromban megújul 
a kikötő

● A Csemadok megalakulá-
sának 70. évfordulójára 
emlékeztek 2. oldal

● Ülésezett az MKP országos 
tanácsa

● Hatalmas gyermekjátszótér 
épül Gútán 
 3. oldal

Nem mindenki ül
a vádlottak padjára

A bazíni speciális büntetőbíróság szóvivője Katarína Kudjáková a múlt hét folyamán beje-
lentette, hogy december 19-én kezdődik Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyil-
kosásával vádolt négy személy, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček és Marian 
Kočner pere. A bírói tanács elnöke Ružena Sabová lesz. A speciális ügyészség október 21-én 
perkeresetet nyújtott be a bíróságra, hatrendbeli bűncselekmény, közöttük két szándékos 
emberölés vádjával.

A két legsúlyosabb bűncse-
lekmény, vagyis az előre meg-
fontolt gyilkosság vádjában 
Marček és Szabó osztozik, akik 
a vizsgálat során beismerték, 
hogy anyagi haszonból (tarto-
zásuk „rendezéseként” ) meg
gyilkolták korábbi barátjukat. 
A szimpatikus vállalkozó, Mol-
nár Péter meggyilkolása még 
2016ban történt, amikor a haj-
nali órákban betörtek áldozatuk 
otthonába és ott agyonlőtték.

Az oknyomozó újságíró és 
menyasszonya meggyilkolása 
ügyében a vizsgálatok során 
kiderült, hogy meggyilkolá-
sukat Marian Kočner rendel-
te meg és a közvetítésben két 
személy vett részt, Alena Zsu-
zsová és Andrusko Zoltán. Ez 
utóbbi nagy valószínűség sze-
rint vádalkut kötött az ügyész-
szel, így a bírósági tárgyaláson 
nem mint vádlott, hanem tanú-
ként jelenik majd meg.

A per jelentőségét igazolja 
az is, hogy a bizonyítékokon 
kívül maga a peranyag 25 
ezer oldalnyi jegyzőkönyvet, 
kihallgatási iratot tartalmaz, 
míg a vádirat 93 oldalas. A 
gyilkosságot a nagymácsédi 
családi házban tavaly, február 
21én egy 9 mmes fegyverrel 
követték el 70 ezer euróért. 
Marčekot, Szabót és Kočnert 
az ügyész tiltott fegyvertartás 
miatt is eljárás alá helyezte. 

Döcög az Európai Unió alapjainak felhasználása, 
a beruházások megtérítése

Az Európai Unió az előző, 2007–2013 közötti költ-
ségvetési időszakra Szlovákia számára 11, 7 mil-
liárd eurós keretet határozott meg. A szlovákiai 
pályázók az egyes operatív programokat irányító 
állami hatóságok szervezésében nem voltak képe-
sek a teljes összeget felhasználni, hiszen több mint 
300 millió euró benn ragadt a rendszerben. Szlo-
vákia kerete az aktuális, 2014 – 2020 közötti uniós 
költségvetési időszakra jelentősen megnövekedett, 
elérte a 15, 5 milliárd eurót, miközben az EU tagor-
szágai közül fajlagosan, egy polgárra kiszámítva a 
legmagasabb összegből gazdálkodhat.
Nézzük, Szlovákia mennyire tudott hatékonyan 
gazdálkodni 2019 októberéig, amíg eltelt a hét 
éves uniós időszak jóval több, mint háromnegyede. 
Ugyan a hét éves keret több mint 70 százalékára 
az egyes operatív programok gazdái az eredményes 
pályázókkal a szerződéseket megkötötték, ám a fo-
lyamatot végig vezetni, vagyis a beruházásokat ki-
fizetni csupán a hét éves keret 25 százalékában, 3, 
7 milliárd € összegben sikerült. Ami nagyon kevés. 
Akkor is, ha figyelembe vesszük az n+2 szabályza-
tot: a 2014 – 2020 közötti időszakban eredményes 
pályázók a pályázatok lezárását és elszámolását 
2022ig elhúzhatják. A másik komoly gondot az 
jelenti, hogy a megtérített 3, 7 milliárd esetében az 

EU központi ellenőrző szerve, az OLAF megálla-
pította, hogy a felhasznált források 20 százalékát 
korrupció és visszaélések övezték.
Ha figyelembe vesszük az egyes operatív progra-
mokat, a nemzeti fejlesztési keretterv egyes feje-
zeteit, a források felhasználásának hatékonyságát 
és eredményességét, eddig a legsikeresebbek közé 
a Vidékfejlesztési Alap tartozik, amely a számára 
megítélt források 45 százalékát tudta felhasználni. 
Őt követi az Integrált Infrastruktúra Operatív Prog-
ram, amelynek fő célja a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése, a kerete 37 százalékának felhasználásá-
val. A 11 operatív program vagy fejezet sorrendjé-
nek végén az elhíresült Kutatás, Fejlesztés Operatív 
Program áll az oktatási tárca hatáskörében a kerete 
12 százalékának felhasználásával, valamint a Hal-
gazdaság Operatív Program, amely eddig csupán a 
forrásai 6 százalékát tudta felhasználni. Miközben 
eltelt a 7 éves EUidőszak jóval több mint három-
negyede.
A következő, 2021 – 2027 közötti uniós időszakra 
Szlovákia lecsökkent kerettel, pontosan 13, 3 milli-
árd euróval számolhat. Ám rendkívül fontos, hogy 
KözépEurópa országainak (amelyek 2004ben vál-
tak az EU tagjává) kormányai kiharcolták, hogy a 
soron következő 7 éves időszakban is legyen hoz-

záférésük az Euró-
pai Unió Kohéziós 
Alapjához. Vagyis 
térségünkben még 
további 7 évig lesz 
lehetőség EUtámo-
gatást megpályázni 
infrastrukturális be-
ruházások megvaló-
sítására: utak, hidak, 
járdák, vízvezetékek, szennyvízhálózatok, parkok 
építésére és felújítására, általánosan az energetikai 
hatékonyság megnövelésére. Ez lehet az utolsó 7 
év, emiatt rendkívül fontos lesz, hogy a következő 
kormány kellően magas költségvetési keretet biz-
tosítson környezetvédelmi és közlekedési infrast-
rukturális beruházásokra. Hiszen 2028tól valószí-
nűleg saját forrásainkra kell majd hagyatkoznunk, 
amennyiben a felsorolt, igen költséges infrastruktu-
rális beruházásokat meg szeretnénk valósítani. Ami 
egyet jelent a források drasztikus lecsökkenésével 
a roppantul fontos beruházásokra régióinkban. Hi-
szen a tét a tisztább környezetünk, járható utak és 
vasutak, az eddiginél sokkal hatékonyabb energia-
gazdálkodás. Farkas Iván, 

az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Országos élvonalban a komáromi onkológiai központ
Az egészséges szövetek nem károsodnak

A komáromi kórházat üzemeltető 
AGEL csoport az utóbbi években 
jelentős mértékben hozzájárult az 
egészségügyi intézmény gyógyítói 
és vizsgálati felszerelésének moder-

nizációjához. Tekintettel arra, hogy 
a Komáromi járásban egyre gya-
koribbá váltak az onkológiai meg-
betegedések, a fejlesztés első szaka-
szában egy Halcyon típusú lineáris 

gyorsítót, valamint a hozzá tartozó 
CT-szimulátort szereltek fel az on-
kológián. Ez a berendezés Szlováki-
ában és Csehországban is egyedinek 
számít.

A komáromi onkológiai köz-
pontban a beüzemelése óta el-
telt egy évben 850 pácienset ke-
zeltek. A surgárzóról szólva dr. 
Pavel Demeter, a komáromi 
kórház onkológiai osztályának 

főorvosa elmondta: – Legfőbb 
előnye ennek a berendezésnek, 
a gyorsaság és a sugárkeze-
lés pontossága. A páciens az 
eddiginél kisebb sugárdózist 
kap. Csak a szükséges területet 

sugározzuk be, az 
egészséges szövete-
ket nem éri sugárzás. 
A berendezés egyér-
telműen felülmúlta a 
várakozásokat.
A főorvos elmon-
dása szerint az ed-
digi csúcsteljesít-
mény 106 páciens 
sugárkezelése volt 
egyetlen nap lefor-
gása alatt. Jelenleg 
átlagosan 90 páci-

enst látnak el naponta. Hozzá-
tette: az onkológiai központ-
ban szinte egyáltalán nincs 
várakozási idő, a kezelést álta-
lában a páciens első látogatása 
utáni 14 napon belül megkez-
dik. A berendezés csaknem az 
összes daganatos megbetege-
dést képes gyógyítani.
A komáromi kórházba a leg-
többen az Érsekújvári, a 
Nyitrai és a Pozsonyi járásból 
érkeznek. A leggyakrabban 
kezelt daganatos megbetege-
dések a mell, végbél, tüdő, 
prosztata és gégerák. Minden 
nap négyhat új pácienst lát-
nak el, havonta 7590 új beteg 
érkezik. A betegek között van 
25 és 90 éves is. 

A kórházban tavaly decem-
berben helyezték üzembe a 
sugárterápiás osztály felújított 
részlegét, amely az épülőfél-
ben lévő komplex onkológiai 
központ részét fogja képezni. 
Az átépítés költségei elérték 
a 4 millió eurót. A komplex 
onkológiai központ létrehozá-
sa az utóbbi évek legnagyobb 
szlovákiai beruházása az Agel 
csoport részéről. Az előzetes 
becslés szerint a projekt meg-
valósítására szánt befektetés 
összege 2022ig meghaladhat-
ja a 20 millió eurót. A központ 
mintegy 500 000 pácienst fog 
kiszolgálni, akiket elsősorban 
Dél és KözépSzlovákiából 
várnak. 

Mint azt elsősorban az Érsekújvár-Komárom között közlekedők naponta tapasztalhatják, 
a Vág-Duna híd veszélyessége miatt bevezetett teherforgalom-csökkentés és forgalomkor-
látozás miatt a délelőtti és délutáni órákban hatalmas dugók alakulnak ki a közúton. A 
„mentesítő” útvonal kidolgozásánál azonban az illetékesek megfeledkeztek arról, hogy a 
teherforgalom átterelésével a gútai híd túlterhelését és annak biztonságát veszélyeztetik.
Érdekes módon a közutakért fe-
lelős illetékesek egyetlen tollvo-
nással megoldották a komáromi 
híd problémáját azzal, hogy a 
nagy terhelésű teherforgalmat 
Érsekújvártól – átterelték Gútá-
ra. Komáromban a Vághíd 24 
tonnás terhelhetősége 15 tonná-
ra csökkent. Furcsa azonban az, 
hogy eddig senkinek sem tűnt 
fel, hogy a gútai VágDunahíd 
terhelhetősége eleve ugyan-
ennyi, azaz 1, 5 tonna! Ennek 
ellenére továbbra is, sőt egyre 
nagyobb arányban dübörögnek 
át rajta a legalább 40 tonnás te-
herautók. Egyelőre senki sem áll 
az útjukba, a terelőutak jelölése 
pedig eléggé megtévesztő. Azt 
már megszokták a Gúta–Ko-
márom közötti ingázók, hogy 

reggelente és a munkavégzés 
idejében legalább 20 perccel to-
vább tart az út, mivel az éjszakai 
pihenő után útrakelő kamionok 
fékezik a forgalmat. A közelben 
csak Vágsellyén van 25 tonna 
teherbírású híd, nehéz elképzel-
ni, hogy az északdél magisztrá-
tuson haladó kocsisorok hajlan-
dóak lennének száz kilométert 
kerülni. Ha viszont a gútai híd is 
tönkre megy, Izsáról majd Pár-
kányon át vezet Komáromba a 
legrövidebb út…
Csak megemlítenénk, hogy ál-
lítólag a közlekedési miniszté-
rium több Komáromot érintő 
közúti közlekedési projekten 
dolgozik. Intenzíven zajlik a 
várost elkerülő út előkészítése, 
és nagy erőkkel készítik elő a 

A komáromi Vág-híddal kapcsolatosan „Azonnali cselekvést követelünk” 
megnevezés alatt petíciót indítottak Komárom lakosai. Ezenkívül a híd 
javítási munkálatai sürgetése érdekében tüntetést is szerveznek novem-
ber 30-án 14 és 16 óra között. A polgári tiltakozásra várják mindazokat, 
akiknek szívügyük a Vág-híd megmentése és a forgalom normalizációja.

Vághíd műszaki állapotának 
javítását. Még a múlt héten 
szerződést írtak alá a kivitele-
zővel, amely a híd ideiglenes 
alátámasztását fogja elvégezni. 
Ez nem egyszerű, a folyamatot 
egy mesterséges sziget kiépíté-
se előzi meg a Vág medrében.

Vasárnaptól kezdődik 
az adventi időszak

A keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-
ét) megelőző negyedik vasárnaptól (görögkatolikusoknál hato-
dik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. A karácsonyi 
ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (ja-
nuár 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely Szent András 
napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év 
kezdetét is jelenti. Évek óta városainkban és falvainkban szo-
kássá vált az adventi koszorúk első gyertyájának meggyújtása.
KOMÁROM – A hagyo-
mányokhoz hűen, vasárnap 
délután fél ötkor kezdődik 
az ökumenikus istentisztelet, 
amelynek keretében a keresz-
ténykeresztyén egyházak 
képviselői közösen gyújtják 
meg a koszorú első gyertyáját.
GÚTA – A város területén 
működő három keresztény 
egyház (Mária Popičová, az 
evangélikus egyház Naszvad/
Gúta lelkésze, Simon Ilona a 
református egyház gútai lel-
késze és Szlovák Marian, a 
Nagyboldogasszony plébánia-
templom iskolaesperese) kép-
viselői gyújtják meg a város-
háza előtti koszorú gyertyáját. 
A gyertyagyújtást a Szlovák 
Kultúra Baráti Társaságának 
gútai szervezete rendezi és 
közreműködnek a gútai isko-
lák diákjai.
Ógyalla/Bagota – A városban 
két helyen, a Szent László
templom mellett Flegel Tímea 
református lelkész és Józsa At-
tila katolikus plébános gyújtja 
meg vasárnap 15 órakor az ad-
venti koszorú gyertyáját, majd 
16 órakor a bagotai templom-

nál lesz ökumenikus istentisz-
telet, amelyhez csatlakozik a 
naszvadi evangélikus lelkész-
nő, Mária Popičová is.

TILTAKOZÁS!

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

XXIX. ÉVFOLYAM 48. SZÁM   2019. november 29.  0,  50 euró



2

Megkezdődött a Személyforgalmi kikötők támogatására 
vonatkozó projektcsomag megvalósítása. A projekt kedvez-
ményezettje a MAHART – PassNave Személyhajózási Kft., 
amely társaság 900 570 000 forintból valósítja meg az emlí-
tett beruházást, amelyből 500 millió forintot vissza nem térí-

tendő támogatásként biztosít az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium a Széchenyi 2020 Integrált Közlekedésfejlesz-
tési Operatív Program részeként. A támogatás a Kohéziós 
alapból és a magyar központi költségvetési forrásból kerül 
finanszírozásra.

A beruházás során Dömös, Esztergom, 
Komárom, Visegrád és Zebegény telepü-
léseken a személyhajózás infrastrukturá-
lis feltételei kerülnek kialakításra, illetve 
a meglévő feltételek kerülnek fejlesztés-
re. A projekt fizikai befejezése jövő év 
szeptemberének végére várható.
Komáromban a kikötő átépítése során 
egy új, az eddiginél nagyobb, 40 méteres 

úszómű kerül bekötésre, valamint a parti 
területek környezetrendezésére kerül sor. 
A beruházás során megvalósul az út és 
térburkolat, valamint a hozzá tartozó tér-
világítás felújítása, utcabútorok, padok, 
kerékpártároló, személygépkocsi parkoló, 
illetve egy mért vízvételezési hely kiépí-
tésre kerül sor. A meglévő rossz állapotú 
kiszolgáló épület felújítása során a kikötő 

üzemeltetéséhez szükséges helyiségek, 
kézi raktár, vizesblokk, kikötő üzemelte-
tői helység, őrző védő szolgálat részére 
üzemi helyiségek kapnak helyet, mely 
szolgáltatásokkal a társaság minőségi ki-
szolgálást tud biztosítani partnereinek. A 
felújítást követően a kikötő alkalmas lesz 
kabinos hajók fogadására és teljes körű 
kiszolgálására.

Dél-Komáromban felújítják a személyhajó-kikötőt

Diáknapi hangulatban

Az első osztályosok avatásá-
val párhuzamosan elkezdődött 
a diáknapi program érdekes 
vetélkedőkkel, fejtörőkkel. A 
feladatokkal, amelyek logikai 
rátermettséget, nyelvi, zenei 
és filmesztétikai ismereteket 
is igényeltek, a résztvevők ne-
hezen boldogultak volna kre-
ativitás és ötletesség híján. A 
megmérettetésből a sportked-
velők is kivehették részüket, 
hiszen az asztaliteniszen, a ko-
sárlabdán, a sportlövészeten, 
valamint a floorballon kívül 
is még több, más sportágban 
is próbára tehették rátermett-
ségüket. Az előző évekhez 
hasonlóan, az idei diáknapon 
sem volt hiány a Rubik kockát 

boszorkányos gyorsasággal ki-
rakó, logikus, csavaros észjá-
rású diákokból. Az angol elő-
adó – és dalfordító versenyben, 
akárcsak az angol szólások és 
kifejezések értelmezésében is 
sokan remekeltek. Nem volt 
más a helyzet a német nyelvvel 
sem. A német szakos tanárok 
által megszerkesztett feladat-
csoport minél több német ki-
fejezés, valamint szókapcsolat 
gyűjtésére ösztönözte a lelkes 
iparistákat.
A filmsorozatok kedvelői is 
úgy érezhették, eljött az ő ide-
jük. A képernyő előtt eltöltött 
időnek hála, remekül, szinte 
kapásból megválaszolták a 
népszerű sorozatokkal össze-

függő kérdéseket, feladatokat.
A pontszámok összeadása után 
megszületett az eredmény, 
mely alapján a győztes osztály, 
az 1. C örülhetett a jutalomnak. 
A finom tortán kívül egy osz-
tálykirándulásra szánt szabad-
napot nyertek, valamint olyan 
utalványt, melyet különféle 

finomságokra válthatnak be az 
iskola falatozójában.
Az önfeledt hangulatú diáknap 
szervezőit, Németh Izabella 
és Dózsová Petra tanárnőket 
köszönet illeti az igényes szó-
rakozást nyújtó, ötletes progra-
mok biztosításáért.

PaedDr. Tóth Katalin 

Matematika–Fizika Nap a Selye János Gimnáziumban

Cornides István emlékére
A Cornides István Matematika–Fizika Emlékversenyt a komáromi magyar tannyelvű 
gimnázium egykori és jelenlegi tanárai hívták életre. 2001-ben a Selye János Gimnázium-
ban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Kalácska József javaslatára Cornides 
Istvánról nevezték el, amelyen évente több felvidéki és magyarországi középiskola diákjai 
négy kategóriában vesznek részt.
A Selye János Gimnázium 
méltó módon ápolja Cornides 
István emlékét, hiszen egy tan-

termet is elneveztek róla, és 
évente versenyt rendeznek em-
lékére, így Magdi néni, Corni-
des István özvegye a verseny 
jutalmazásán kívül a tanév vé-
gén évente több tízezer forintos 
Cornides-ösztöndíjat is ado-
mányoz a legjobb gimnazista 
diáknak.
November 22-én délelőtt 9-től 

13 óráig négy magyarorszá-
gi – a Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium, a tatai Eötvös Jó-

zsef Gimnázium, a budapesti 
Szent István Gimnázium és a 
győri Czuczor Gergely Ben-
cés Gimnázium –, valamint 
öt felvidéki középiskola – a 
dunaszerdahelyi Vámbéry Ár-
min Gimnázium valamint a 
Magángimnázium, az ógyallai 
Építőipari Szakközépiskola, a 
komáromi Ipari Szakközépis-
kola és a Selye János Gimná-
zium – diákjai törték a fejüket 

a feladatok megoldásán – több, 
mint kilencvenen. A versenyt 
gimnáziumunk igazgatója, 

Andruskó Imre nyitotta meg, 
majd dr. Kalácska József, a 
Selye János Gimnázium nyu-

galmazott matematikatanára 
Cornides Istvánról tartott rö-
vid, filmvetítéssel egybekötött 
megemlékezést. A feladatokat 
matematikából és fizikából is-
kolánk tanárai, Horváth Kata-
lin és Szabó Endre vezetésével 
állították össze.
A verseny eredményhirdetésé-
re hagyományosan januárban, 
a Magyar kultúra napján kerül 
majd sor, ahol a kategóriánként 

az első három helyezett pénzju-
talomban részesül.

-sjg-
Fotók: Fehér Erzsébet

Kalácska József

„Munkában” a verseny résztvevői

A diákoknál is izgatottabbak voltak a felkészítő tanárok…

Megyercsre már megjött a Mikulás!
Megyercsen már csaknem 
másfél évtizedes hagyomány, 
hogy a nagyobb ünnepek 
idején szalmabálákból ké-
szített óriásszobrok jelen-
nek meg, az ünnep jellegére 
utalva. – Húsvétkor nyuszi, 
máskor vonat, napsugár, a 
hét végétől pedig a község 
főterén Mikulás köszönti 
a Megyercsre érkezőket. A 
községháza alkalmazottai 
varrják a bábok ruháit és 
gondoskodnak arról, hogy 
mindig új ötletekkel gazda-
gítsák a főteret – árulta el 
lapunknak Molnár Zoltán, 
Megyercs polgármestere.

Kéz
a kézben

A múlt hét végén a Cse-
madok komáromi szék-
házának kiállítótermében 
Stubendek László nyitotta 
meg a két testvér, Szénási 
Preiner Éva és Preiner Ti-
bor Kéz a kézben című kiál-
lítását.
A különféle festészeti el-
járásokkal készült képek 
szinte sugallják a mély 
testvéri szeretetet. A nyi-
tón közreműködött Jóba 
Mihály, Fekete Éva és ta-
nítványa, valamint az L. B. 
zenekar.

Kürthi Endre mérnök a régi 
Csemadok-ház emlékkövénél, 
Langschadl Dávid, a városi 

szervezet elnö-
ke és elnökségi 
tagjai, Horvá-
th Árpád pol-
gármestere és 
Viola Miklós, 
az MKP el-
nöke közösen 
helyezték el az 
emlékezés virá-
gait.

Az ünnepi esten díszokleve-
lekkel jutalmazták a legaktí-
vabb Csemadok-tagokat.

Mgr. Morovič Orsolya 
felvételei

70 éves a CSEMADOK
Hét évtized történelem

A Csemadok megalakulásá-
nak 70. évfordulója alkalmá-
ból ünnepi megemlékezést 
tartottak a múlt hét folyamán 
Gútán is. 
Az ötvenes-hatvanas években 
ez a szervezet volt az, amely 
rendkívüli kulturális életet 
biztosított az akkor még falu 
lakosainak. Az épületben volt 
színházterem, könyvtár, zene-
iskola, majd tv és rádiószerelő 
műhely, ám a nagy dunai árvíz 
után lebontották. Minderről 
Kürti Endre mérnök összefog-
lalójából kaptak információt a 
résztvevők.

A városi művelődési otthon-
ban Langschadl Mátyás, a 
Csemadok városi elnöke ün-
nepi beszédében hangoztatta, 
hogy – „a jubileum egyben al-
kalmat ad céljaink és az azok-
hoz vezető út újragondolására 
is. Nem érhetjük be azzal, 
hogy majd lesz valahogy… A 
legfontosabb feladatunk – úgy 

gondolom – az önazonosságra 
nevelés és a fiatalítás. Tartsuk 
továbbra is szem előtt, hogy 
amit a közösségért vállalunk 
és teszünk, az nem veszhet 
kárba” – mondta.

A komáromi Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépis-
kola tanulói november 18-án vidám, gondtalan napnak 
néztek elébe. Már az iskolaépület előcsarnokában, a mo-
dern technikának köszönhetően, a versenyzők kivetítőn 
kisérhették figyelemmel az egyes versenyszámok helyszí-
nét, időpontját.
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Gazdatalálkozó Búcson
Hasznosnak és hiánypótlónak bizonyult a nemrégiben Bú-
cson megtartott gazdatalálkozó. A rendezvényen nem csu-
pán a környékbeli agrártermelők vettek részt, de távolabbi 
községekből is érkeztek érdeklődők.
A találkozót Ollári Adrianna 
komáromi falugazdász nyitot-
ta meg. Bevezetőjében beszá-
molt a Falugazdász program 
sikeréről és eddigi eredmé-
nyeiről, egyéves működési 
időszakot értékelve ezzel. 
– A Falugazdász programba 
befektetett energia láthatóan 
kezd megtérülni. Vélemé-
nyem szerint az a legfonto-
sabb, hogy sikerült a gazdák 
bizalmát megnyerni. Az ér-
deklődők bátran fordulnak a 
falugazdászokhoz, ugyanis 
tudják hogy szakszerű taná-

csot kapnak majd, ami segíti 
őket a problémájuk megoldá-
sában. Ez a bizalom érezhető 
volt a búcsi találkozó is, a 
szakmai beszélgetések baráti 
hangulatban folytak. A falu-
gazdász hálózat szinte nap-
ról napra bővíti tevékenységi 
körét. Hamarosan elindul a 
GPS szolgáltatás, ami segí-
ti a gazdák által megművelt 
földterületek beazanosítását 
a térinformatikai rendszer-
ben (GSAA). – jegyezte meg 

Ollári Adrianna falugazdász.
A találkozón szó volt az újabb 
Baross-pályázatról is. A gaz-
dák betekintést nyertek a pá-
lyázat alapkoncepciójába. 
A búcsi találkozón az Um-
welt kft. Képviseletében 
Sallay Viktória értékesíté-
si igazgató a jelenlévőkkel 
megosztotta a Kárpát-me-
dencei Gazdaságfejlesztő 
Programban szerzett tapasz-
talataikat, valamint bemutat-
ta a cég termékeit. A program 
hivatalos része az Axereal 
Kft. termékbemutatójával zá-

rult, mely során a szlovákiai 
gazdák új fajta vetőmagokat 
ismerhettek meg, és kérdez-
hették a cég agronómiai és 
kereskedelmi képviselőjét 
Somogy Bálintot, valamint 
Pinke Romant, Szlovákia ke-
reskedelmi igazgatóját.
A gazdatalálkozó baráti be-
szélgetéssel zárult, a felvidéki 
gazdák újabb ismeretekkel és 
aktuális információkkal gaz-
dagodtak a nap folyamán.

 – olla–

A kisváros újabb szórakoztató játszóterekkel bővül, csak éppen kevés a kisgyermek…
Az Interreg-program legnagyobb „játékszere” Gútán épül fel

A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Prog-
ram projekt (Interreg) keretében Tatán, Kisbéren, 
Oroszlányban, Észak-Komáromban, Érsekújváron, 
Gútán, Vágsellyén is épül egy-egy hasonló, sőt az 
ógyallai, az oroszlányi Bányász Múzeumot idéző 
parkot tavaly ősszel már át is adták. Nemrégiben 
Dél-Komáromban is átadásra került az új, tematikus 
játszótér a Jókai ligetben, amely az észak-komáromi 
Öregvárat mintázza.
Tavasszal már elkezdődhet a gútai játszótér építése 
is, amelyet mindeddig az elhúzódó közbeszerzési pá-
lyázat tartott vissza. Most megérkezett az engedély, 

ismert a kivitelező, tehát semmi sem akadályozza, 
hogy tavasszal a tatai vár modellje felépüljön a vá-
rosi sportcsarnok közelében. Mindenképpen meg 
kell jegyezni, hogy ez lesz az Interreg program kö-
zül felépülők legnagyobbja. Ezt igazolja az a tény 
is, hogy csaknem 300 ezer eurós beruházásról van 
szó. A külsejében is rendkívül attraktív komplexum 
tervezése során az alkotók eleve olyan anyagok fel-
használását javasolták, amelyek megfelelnek a gyer-
mekjátszóterek nemzetközi előírásainak, nem szólva 
a gyermekek biztonságát garantáló megoldásokról. 
A vár modelljében külön játszószobákat, tematikus 

pályákat alakítanak ki. A város vezetése azonban 
folyamatosan újítja fel a meglevő játszótereket is, s 
elsősorban arra is ügyelnek, hogy fokozzák a játékok 
biztonságát. Hamarosan átadásra kerül a Brünni té-
ren 10x15 méter alapterületű, egy minden igénynek 
megfelelő játszótér, ahol hinták, mászókák, csúszdák 
gondoskodnak a legkisebbek önfeledt játékáról. A be-
rendezések műanyagból, galvanizált acélcsövekből 
és alumínium-profilokból készülnek, s összértékük 
mintegy 9753, 60 euró lesz.
Játszóterek már vannak, csak éppen még nem köszön-
tött be Gútára a „baby boom” …

Nyilatkozat
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa megvitatta az 
elmúlt hónapok politikai tárgyalássorozatának eredményét 
és kijelenti, hogy a 2020. február 29-én sorra kerülő parla-
menti választásokon kiemelt feladatnak tartja a magyar ér-
dekképviselet biztosítását a szlovák törvényhozásban. Az 
MKP OT továbbra is az etnikai politizálást tartja annak az 
alapnak, amely a szlovákiai magyar közösség megtartását 
valamint bővülését biztosítani tudja. Változatlanul célunk 
a természetes régiókból kiinduló önigazgatás elérése, a kol-
lektív jogok rendszerének bevezetése, az anyanyelvi oktatás 
fenntartása és fejlesztése, a gazdasági lehetőségeink bővíté-
se, a déli régiók infrastrukturális fejlesztése, a szociális és 
jogbiztonság, valamint az egészségügyi regionális kiegyen-
súlyozottság megteremtése. 
Az MKP OT bízik a magyar közösség tagjainak felelős 
döntésében, hisz az etnikai alapon szerveződő politikai ér-
dekképviselet sikerében. Az Országos Tanács elengedhetet-
lennek tartja, hogy az MKP több mint százezres támogatói 
bázisa mellé a bejutáshoz szükséges további támogató sza-
vazatokat a partnereink biztosítsák. Nézetünk szerint csupán 
a széleskörű mozgósítás, és az alvó szavazók aktivizálása 
biztosíthatja a felvidéki magyarság parlamenti képviseletét. 
Az MKP OT, a magyar közösség és a párt iránti felelőssége 
teljes tudatában, a parlamentbe jutás sikerességének biztosí-
tását a hárompárti megegyezésben látja. A Magyar Közös-
ség Pártja, a Magyar Fórum, valamint a Magyar Közösségi 
Összefogás közös indulásának jogi keretét az MKÖ adja. A 
közös választási listán induló 150 jelölti helyből 90 betölté-
sét az MKP biztosítja. Az MKP OT Bárdos Gyulát jelölte az 
MKÖ listavezetőjének.
Az MKP OT bízik a közös lista eredményességében, hiszen 
a magyar érdekképviselet nélkül csak nehezen képzelhető el 
az, hogy az ország parlamenti és kormányzati politikájában 
olyan változások állnak be, melyek a jogállami állapotok és 
a normális közviszonyok megteremtésének irányába terelik 
a társadalmat.

Fogadj örökbe egy fát!
Múlt hét végén, szombat dél-
előtt osztották ki a „Fogadj 
örökbe egy fát!” akció kere-
tén belül a kiültetésre váró 
fákat a jelentkezőknek a vá-
rosi piactéren. A KompAkt 
civil szervezet akciójában 
nem csak ültetésre, de a fa-
csemetékről való folyamatos 
gondoskodásra biztatják a la-
kosokat.
A felhívás keretén belül 107 
fát osztottak ki az érdeklő-
dőknek. A város és a cégek 
támogatásával több család 
kapott így ajándékot, vállal-
va a későbbi törődést. Az ősz 
folyamán több mint 250 fa 

Azbeszt, 
ami nincs?

Mint arról korábban hírt adtunk, az Erzsébet-szigetre, a volt 
katonai, illetve hajógyári sportpálya közelében tervezett par-
kolók alapozási munkálatai közben azbeszttartalmú palahul-
ladékkal teli építkezési törmelékkel töltötték fel a leendő par-
kolók területét. Az illetékesek nem annak eltávolításával és a 
felelősök megállapításával törődtek, hanem félre sikerült véde-
kezésként azt állították, hogy a palát szándékosan, hitelrontás-
ként ismeretlen személyek szállították oda.

kerül kiültetésre különböző 
csoportok szervezésében, Ko-
márom 16 ezer eurós pályáza-
ti támogatásból 88 fát ültet.

A komáromi önkormányzat 
utolsó ülésén megszólalt az 
egyik érintett vállalkozó is, aki 
azt állította, hogy a parkolók 
építéséhez elszállított törmelék 
nem tartalmazott palát. Ezzel 
szemben a polgári aktivisták ál-
tal tett feljelentés következmé-
nyeként a laboratóriumi vizs-
gálatok jelentős mennyiségű 
azbesztet mutattak ki a beszál-
lított sitt-mintákból.
Mint köztudomású, több mint 
egy évtizede a legveszélye-
sebb karcinogén (rákkeltő) 
anyagnak minősül az azbeszt. 
A WHO betiltatta a palagyár-
tást a világon, amely évtizede-
kig egy megszokott építkezési 

anyagnak számított. Kiderült, 
hogy az azbeszttel kontaktus-
ba kerülő építészek rövid időn 
belül azbesztózisban hunynak 
el. Éppen ezért megdöbbentő, 
hogy egyesek szeretnék sző-
nyeg alá söpörni Komáromban 
ezt a problémát, nem törődve 
a lakosság egészségügyi ve-
szélyeztetésével. A múlt hét 
folyamán az Erzsébet-szigeti 
leendő parkolóknál védőruhába 
öltözött, védőmaszkokat viselő 
szakemberek jelentek meg és 
megpróbálták a tömítőanyagból 
kiszedni a paladarabkákat. Fel-
vetődik a kérdés, hogy ha nincs 
a szigeti parkolókban azbeszt, 
akkor mit kerestek?

Elkészült az MKP választási listája

Közösen a felvidéki
magyarságért

Múlt héten szombaton Pozsonyban ülésezett az MKP Or-
szágos Tanácsa. Döntés született arról, milyen formában 
vág neki a párt a jövő februári megmérettetésnek. Eldőlt 
az is, kik lesznek az MKP jelöltjei a választási listán.
Az MKP Országos Taná-
csának ülését követő saj-
tótájékoztatón Őry Péter, 
a testület elnöke kiemelte: 
négy hónapig tartó tárgya-
lássorozat végéhez értek. A 
felvidéki magyarok már rég-
óta várják a világos választ 
arra a kérdésre, ki és milyen 
módon fogja őket a februári 
választásokon képviselni. A 
politikus elmondta, az OT 
ülésén 80 százalék feletti 
részvétel mellett olyan dön-

tés született, hogy az etnikai 
alapú politizálást folytatva 
vegyenek részt a választá-
sokon. Szerinte így bizto-
sítható a magyar közösség 
parlamenti képviselete, 
amely érdekelt lesz abban, 
hogy Szlovákiában valós 
jogállam alakuljon ki, vala-
mint elkerülhetőek legyenek 
azok a botrányok és rossz 
politikai döntések, amelyek 
az elmúlt időszakra jellem-
zőek voltak.

Mert ha nincs, akkor mit szedegettek
a „szkafanderes férfiak az Erzsébet-szigeten?

Hoppon marad az Új Egység Mozgalom?
A gútai Samu István nevével fémjelzett mozgalom hatodik magyar erőként jelent meg a nyá-
ron a felvidéki magyar politikában, saját célkitűzéseket is megfogalmaztak, ám végül nem 
kívántak politikai párttá alakulni. November 19-én az Új Egység az Összefogással egyeztetett 
a civil mozgalom választási listán való szerepléséről. Azonban az MKP egyes vezető tisztvise-
lőinek ellenkezése miatt az Új Egység végül nem állít jelölteket a három magyar párt (MKP, 
Összefogás, Magyar Fórum) által létrehozott közös választási listán. 
„A konzultáció alatt kiderült, 
hogy a Magyar Közösség 
Pártjából néhányan nem sze-
retnék, ha az Új Egység Moz-

galom sajátos arculatával, 
célkitűzéseivel szerepelne a 
választási listán” fogalmazott 
a mozgalom a nyilatkozat-

ban. „Érthetetlennek és kiáb-
rándítónak” nevezte, hogy „az 
MKP vezetése képes néhány 
kicsinyes tagja személyes 
ambíciója miatt feláldozni az 
egységes magyar összefogást, 
eleget téve néhány helyi kis-
király követelésének”. Mint 
arról korábban beszámoltunk, 
az MKP vezetése idén kizárta 
soraiból Samu Istvánt, aki az 
MKP Országos Elnökségének 
tagja volt, állítása szerint azért, 
mert kritizálni merte a párt ve-
zetése mellett a gútai alapszer-
vezet elnökét, Viola Miklóst, 
aki viszont a városban hatal-
mas népszerűségnek örvend. 
Valójában a kizárásra Samu 
korábbi viselkedése és tevé-
kenysége adott okot. A párt 
elnöksége a kizárásnál nem is 
vette figyelembe Samu és az 
MKP városi szervezete elnöke 
közötti feszültséget, elég volt 
hozzá a pártszervben „önálló-
an” végzett tevékenysége. 
Az Új Egység álláspontja 
szerint nem kívánják akadá-
lyozni az alakuló választási 
szövetség eredményességét, 
ezért a mozgalom „passzív 
megfigyelővé válik a vá-
lasztásokig, folytatva a tár-
sadalmi építkezést és prog-
ramjának megvalósítását a 
felvidéki magyar közösség 
szolgálatában. Az Új Egység 
egyelőre nem is vesz részt 
jelöltekkel a parlamenti vá-
lasztásokon, mindenképpen 
szeretne a jövőben a közös 
ügy érdekében együttműköd-
ni minden olyan párttal, moz-
galommal, amely a felvidéki 
magyarság sorsát, egyéni 
érdekeken felülemelkedve, 
igyekszik jobbá tenni.
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MŰSORA JÁNLAT
November 30-tól  december 6- 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, 12.20 
Poggyász, 14.00 A maf lás 
(amer.), 14.25 Hanta Boy 
(amer.), 16.20 Columbo 
(amer.), 18.00 Tények, 
18.55 Tények plusz , 19.55 
James Bond (amer.), 23.00 
A Tai Chi harcosa (amer.), 
1.20 Másodpercekre a ha-
láltól (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.55 
XXI. század, 14.30 Jóf iúk 
(magyar), 15.40 Kicsi ko-
csi (amer.), 18.00 Híradó, 
19.00 Fókusz plusz , 20.00 
X-Faktor, 23.30 A bí ró 
(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 .15 
A  l e ko p t a t h a t a t l a n 
(a m e r.) ,  14 .10  A  g y a nú 
á r nyé k á b a n ,  19.10  D ö -
göl j  m eg ,  Joh n  Tu cke r ! , 
21.0 0  Sh owd e r  K lu b  b e -
mu t a t j a ,  23.0 0  Hog y a n 
l eg yé l  l a t i n  s z e r e t ő 
(a m e r.)

M2
12.45 Egy komisz kölyök 
naplója , 14.10 Póló, 14.25 
A kis herceg, 16.35 Lilo 
és St itch, 18.10 Az elvará-
zsolt or r (szlovák), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 A vö-
rös ajtó (olasz), 0.50 Esze-
lős szivatás (amer.)

Duna tv
10.25 Család-barát , 12.55 
Jó ebédhez szól a nóta , 
13.30 A kalandor és a lady 
(angol), 14.20 Doc Mar t in 
(angol), 15.15 Alfa Rómeó 
és Júl ia (magyar), 17.00 
Gasz t  ro an gyal, 18.00 
Híradó, 18.40 Szerencse-
szombat, 19.40 Szellemir-
tók 2. (amer.), 21.35 New 
York-i afférok (amer.), 
23.10 Fábry

Duna World
11.25 Sárga rózsa (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.25 
Labdar úgó For tuna Liga, 
15.25 It thon vagy!, 15.50 
Hagyaték, 17.20 Most a 
Buday!, 17.50 Családi 
kör, 18.50 Térkép, 19.20 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzóna, 
21.35 Fábry, 23.00 Legen-
daválogatás, 0.00 Opera 
Café

Pozsony 1
13.25 Sz lová k ia ,  sze re t-
lek!,  14.55 G ra nd Hotel 
(spa nyol) ,  16.25 Poi rot 
(a ngol) ,  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 .40 Poi rot  (a ngol)
Pozsony 2
11.20 Nagyothallók mű-
sora, 11.55 Műlesiklás, 
13.15 Labdarúgás, 15.35 
Műlesiklás, 16.40 Biatlon, 
17.45 Labdarúgás, 19.05 
Műlesiklás, 20.15 Talk-
show, 21.20 Dokumentum-
film, 22.15 Viharban (dán)

Markíza tv 
6.45 Tom és Jerry kalandjai, 
8.00 A beteljesült kívánság 
(amer.), 9.55 Arthur meg-
menti a karácsonyt (amer.), 
12.00 Boldog karácsonyt! 
(amer.), 14.00 Kék vil-
lám (amer.), 16.10 Avatar 
(amer.), 18.20 Mulat az elit, 
19.00 Híradó, 20.30 Orvlö-
vész (amer.), 23.05 Mission: 
Impossible (amer.)

JOJ TV
7. 0 5  S p o n g y a b o b  é s 
K o c k a n a d r á g  (a m e r .) , 
8 . 4 0  S z ü n i d ő ,  10 . 0 0 
N á l u n k ,  11 . 3 0  K e d v e n -
c e k ,  1 2 .10  C s i l l a g  s z ü -
l e t i k ,  13 . 5 0  Tw i l i g h t 
(a m e r .) ,  16 . 3 0  A  j á -
t é k t e r v  (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 . 5 0  A  s í r á s ó k  (s z l o -
v á k ) ,  2 3 . 35  K é t  n a p 
N e w  Yo r k- b a n  (a m e r .) , 
1. 5 0  A z  e l t ű n t  n y o m o k

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

TV2
7.05 T V2-a n i máció, 
10.55 Több,  m i nt  t e s t-
őr,  12 .35 Épí t kezők , 
13.40 Nicsa k ,  k i  beszél! 
(a mer.) ,  15.45 Távkapcs 
(a mer.) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Catch!  –  úg y is 
u tolé r lek!,  21.00 Rossz 
anyák (amer.), 23.15 Sasz-
szem (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.30 
High Life, 11.25 Kalan-
dozó, 13.25 Lila füge, 
15.00 Házon k ívül, 15.35 
A macskanő (amer.), 
18.00 Híradó, 18.50 Jóf i-
úk, 20.05 Fekete Párduc 
(amer.), 23.05 Legenda 
vagyok (amer.), 2.00 Bi-
zalom (amer.)

RTL II
8.00 Totál káosz (amer.), 
9.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 Hogyan le-
gyél lat in szerető (amer.), 
16.15 Ebbel szebb az élet 
(amer.), 18.10 Dögölj meg, 
John Tucker! (amer.), 
20.00 A Showder Klub 
bemutat ja , 22.00 Showder 
Klub, 23.00 Csak a teste-
den át! (amer.), 1.00 Halá-
l i bábjáték (amer.)

M2
12.45 Egy komisz kölyök 
naplója , 13.40 Nicky, Ric-
ky és Dicky, 14.10 Póló, 
15.50 Mickey, 16.35 Lilo 
és St itch, 17.45 Vampir i-
na, 18.10 Rico és Oskar, 
a k is detek t ívek, 20.15 
Violet ta (argent in), 21.10 
A vadász (amer.), 23.45 
Édes anyanyelvünk

Duna tv
12 .50 Jó ebéd hez szól 
a  nót a ,  13.20 A Tát r a , 
14.20 Lek vá r,  15.0 0 A 
Nosz t y f iú  e se t e  Tót h 
Ma r iva l  (mag ya r) ,  16.30 
Hog y vol t?,  17.25 Borbás 
Ma rcsi  sza kácsköny ve , 
18.45 Csa lád i  kör,  19.45 
Mag ya ror szág ,  sze re t-
lek!,  21.20 A z évszá zad 
g ye r mekei  (f r a nc ia) , 
23.40 A rózsa neve (ma-
g ya r)

Duna World
8.30 Ö nök ké r t ék ,  13.20 
A ká r  ka meráva l ,  a ká r 
ka mera nél k ü l ,  14.45 Ne -
g yedévszá zad neg yed-
éve ,  15.45 Hag yaték , 
16.15 Sz í ne -java ,  17.15 
Most  a  Bud ay!,  17.50 Di-
va t  é s  d i zájn ,  18.50 Ö t 
kont i nens ,  19.25 Ha zajá -
ró,  20.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
21.35 Meg yecsi ná lók , 
22 .30 Hog y vol t?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
15.15 A ra ny idők ,  16.25 
A br i l iá ns  kéz (orosz), 
18.15 A konyhá m t i t ka , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 A 
t ú sz (sz lová k),  0.0 0 Poi-
rot  (a ngol)

Pozsony 2
14.10 Sz í nész legend á k , 
16.15 Jég korong,  18.50 
Műlesi k lá s ,  20.15 Sz lo -
vá k ia  é s  a z  advent ,  21.05 
A zsen iá l i s  ba rá t nő 
(ola sz),  22 .35 Labd a r ú-
gás ,  23.10 Bia t lon

Markíza tv
7.00 Avatar (amer.), 10.55 
Boldog karácsonyt! (amer.), 
13.00 Testreszabott kér-
dések, 13.40 Mission: Im-
possible 4. (amer.), 16.20 
Felvég, alvég, 17.20 Szom-
szédok, 19.00 Híradó, 20.30 
96 óra (amer.), 22.45 A ve-
szélyes bosszúálló (amer.)

, JOJ TV
9.20 A já t ék te r v (a mer.) , 
11.40 Sza ha ra (a mer.) , 
14.20 A f ügge t lenség 
napja  (a mer.) ,  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,  22 .40 A 
hó fogságába n (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, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victor ia 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Nyomd 
a gombot, tesó!, 22.05 Új-
ratervezés, 23.00 Magány-
nyomozók, 1.00 Sherlock 
és Wat tson (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, 23.20 XXI. 
század, 0.30 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 2.30 
Rejt jelek (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 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! ,  14.05 Buckó, 
17.25 D r.  Plü ss i ,  18 .10 
Kut yapaj t i k ,  19.15 Dó -
ze 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, 13.20 A világ egy te-
rített asztal, 13.50 Magyar-
ország f inom, 14.10 Jamie 
lefőzi Olaszországot, 15.00 
Végtelen szerelem (török), 
15.55 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Fogd a 
kezem! (török), 19.35 A he-
gyi doktor (német), 20.30 
Kékfény, 21.30 Elveszettek 
(angol), 22.35 Rejtélyek 
asszonya (amer.) 

Duna World
11.10 Úri muri (magyar), 
14.20 Család-barát, 15.50 
Életkor, 16.15 Magyar kró-
nika, 16.45 Öt kontines 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Ízőrzők, 18.30 
Itthon vagy!, 18.55 Nótacso-
kor, 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 Spa-
nyolország, 16.55 Dur rel-
lék (angol), 17.50 Párbaj, 
18.20 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Belle és 
Sebast ien (f rancia), 22.10 
Ripor terek, 22.40 Rédl 
(cseh)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 13.50 
Generációk, 15.20 Nem-
zet iségi magazin, 15.50 
A csi l lagok utáni vágy, 
16.20 Regina, 17.30 A 
rendelő, 18.30 Est i mese, 
19.50 Hírek, 20.10 A di-
agnózis, 21.30 A család, 
22.30 Renoir (f rancia)

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

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 Do-
kik (amer.), 13.45 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, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Nyomd a 
gombot, tesó!, 22.05 Újra-
tervezés, 23.00 Magánnyo-
mozók

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, 23.15 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!, 14.05 Buckó, 14.45 
Robovonatok, 17.00 Szófia 
hercegnő, 17.25 Dr. Plüssi, 
19.15 Dózerék, 20.15 Taná-
rok 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), 
16.05 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Fogd a 
kezem! (török), 19.35 A he-
gyi doktor (német), 20.30 
Önök kérték, 21.30 Vidám 
vidék (angol), 22.30 Nino 
bárkája (magyar), 23.30 
Magyarország, szeretlek!, 
1.00 Hogy volt?

Duna World
11.35 A hiba nem az almában 
van (magyar), 13.20 Nemze-
tiségi magazinok, 14.15 Csa-
lád-barát, 15.50 Család, 16.10 
Hazajáró, 16.45 Térkép, 17.10 
Útravaló, 17.55 Ízőrzők, 18.30 
Itthon vagy!, 19.00 Nótacso-
kor, 20.00 Üdítő, 21.00 Hír-
adó, 21.35 Mindenből egy van, 
22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 14.00 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Spa-
nyolország, 16.55 Dur rel-
lék (angol), 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Hűtlenség 
szlovák módra (szlovák), 
21.40 Mediciek (olasz), 
22.40 A régi iskola

Pozsony 2
12.20 Kerékpár túrák, 
14.05 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), 13.40 
A farm, 15.00 Rendőrségi ese-
tek, 16.00 Családi történetek, 
17.25 Reflex, 17.50 Pénzva-
dászat, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Főnök inkog-
nitóban, 21.45 A farm, 23.05 
Felvég, alvég (szlovák), 0.15 
Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.25 Topsz tár, 12.50 A 
szív dobbanása (amer.), 
13.45 Tárgyalóterem, 
15.50 Rendőrök akcióban, 
18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hírek, 
20.35 Halálos i ramban 6. 
(amer.), 23.40 Gyilkos 
gondolatok (amer.) 

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

TV2
6.20 Mokka, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Nyomd a 
gombot, tesó!, 22.05 Újrater-
vezés, 23.00 Magánnyomo-
zók, 1.00 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, 23.50 Se-
veled (magyar), 0.35 
CSI: Miami helyszínelők 
(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 Tig és Leó, 17.00 
Szófia hercegnő, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Tigris és Mi-
cimackó, 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, 0.20 Violet-
ta (argentin), 2.25 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), 
16.00 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Fogd 
a kezem! (török), 19.35 
A hegyi doktor (német), 
20.40 Csendes Don (orosz), 
21.35 A csokis keksz rejtély 
(amer.), 23.05 A Laconia el-
süllyesztése (angol-német), 
0.40 Szabadság tér 89 

Duna World
11.45 Hajnalban, délben, 
este… (magyar), 13.20 Hor-
vát krónika, 13.50 Román 
krónika, 14.20 Család-barát, 
15.55 Magyar gazda, 16.20 
Noé barátai, 16.50 Novum, 
17.25 Ízőrzők, 17.55 Ízőrzők, 
18.30 Itthon vagy!, 18.55 Ví-
zilabda LEN Bajnokok Ligá-
ja, 20.20 Múlt és jelen, 21.35 
Mindenből egy van, 22.30 
Ridikül, 0.00 Rejtélyes XX. 
század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Spanyolor-
szág, 16.55 Dur rel lék (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.20 A remény 
éjszakája (szlovák), 22.20 
Möbius (belga-f rancia), 
0.05 Régi iskola

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.15 
Kerékpártúrák, 14.20 A diag-
nózis, 15.20 Magyar magazin, 
16.05 Biatlon, 17.55 Kosár-
labda mérkőzés, 20.10 Doku-
mentumfilm, 22.25 Mozi

Markíza tv
11.45 Cobra 11 (német), 
13.40 A farm, 14.55 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi t itkok, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat , 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Char t Show, 22.40 
A farm, 23.45 Szomszé-
dok (szlovák)

JOJ TV
12.25 Topsztár, 13.45 A tár-
gyalóterem, 15.50 Rendőrök 
akcióban, 17.30 Híradó, 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 A beszál-
lító (amer.), 23.00 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, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Nyomd 
a gombot, tesó!, 23.00 Ma-
gánnyomozók, 1.00 Sherlock 
és Watson (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, 2.10 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!, 14.05 Buc-
kó, 14.45 Robovonatok, 
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Tigris 
és Micimackó, 19.55 Sam, 
a tűzoltó, 20.15 Született 
szinglik (amer.), 21.05 Én va-
gyok itt, 22.30 Szellemekkel 
suttogó (angol), 23.20 Ku-
lisszák mögött, 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 
hegyi doktor (német), 
15.10 Végtelen szerelem 
(török), 16.00 Don Mat-
teo (olasz), 18.00 Híradó, 
18.45 Fogd a kezem! (tö-
rök), 19.35 A hegyi doktor 
(német), 20.30 Bagi-Na-
csa Orfeuma, 21.30 Min-
den kút Rómába vezet 
(amer.), 23.05 Álljon meg 
a menet… (magyar), 1.50 
Rúzs és selyem

Duna World
11.40 Szabad, mint a ma-
dár (magyar), 13.20 Nem-
zet iségi magazin, 14.25 
Család-barát , 16.00 Kék 
bolygó, 17.25 Ízőrzők, 
18.35 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 Spanyolor-
szág, 16.55 Dur rel lék (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Aranyidők, 
21.35 Az én ismeretlen 
barátnőm (német), 23.05 
Talkshow, 0.00 Don Mat-
teo (olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Művészetek, 15.30 Roma 
magazin, 16.10 Biatlon, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 Roma Spirit, 22.25 
Történelem, 23.55 Csehszlo-
vák filmhét

Markíza tv
10.40 Családi történetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 14.55 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, 12.25 
Topsztár, 12.50 A szív dob-
banása, 13.50 Tárgyalóte-
rem, 15.50 Rendőrségi ese-
tek, 16.50 Nálunk, otthon, 
17.30 Hírek, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkogni-
tó, 21.50 Borotvaélen, 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 Té-
nyek plusz , 13.20 A vidé-
ki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victor ia 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Nyomd 
a gombot, tesó!, 22.05 Új-
ratervezés, 23.00 Magán-
nyomozók

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!, 
14.05 Buckó, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Tigr is és Mi-
cimackó, 20.15 Születet t 
szinglik (amer.), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.30 Szelle-
mekkel sut togó (amer.), 
23.20 Akvár ium, 0.20 Vi-
olet ta (argent in)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 Jamie vidé-
ki konyhája , 14.30 A he-
gyi doktor (német), 15.15 
Végtelen szerelem (tö-
rök), 16.05 Don Mat teo 
(olasz), 17.05 Ridikül, 
18.45 Fogd a kezem! (tö-
rök), 19.30 Fölszállot t 
a páva, 21.45 Bolse vita 
(magyar), 23.30 Velence 
magyar emlékei

Duna World
11.20 Földünk és vidéke 
(magyar), 13.50 Öt kont i-
nens, 14.20 Család-barát , 
15.55 Kár pát expressz , 
17.20 Ízőrzők, 18.30 It t-
hon vagy!, 18.55 Nótacso-
kor, 20.00 Önök kér ték, 
21.35 Mindenből egy van, 
22.30 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Spanzolor-
szág, 16.55 Dur rel lék (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia , 
szeretlek!, 22.30 Út talan 
utakon, 23.05 Maff iózók 
(amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.35 
Mozi, 15.20 Szemtől 
szemben, 16.20 Regina, 
18.30 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.10 Dokumen-
tumf ilm, 21.10 Menj és 
ne nézz vissza! (orosz), 
23.30 Műkorcsolya

Markíza tv
10.45 Családi tör téne-
tek, 11.40 Cobra 11 (né-
met), 13.45 A farm, 15.00 
Rendőrségi esetek, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.50 Pénzvadá-
szat , 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 A farm, 
23.00 Töréspont (amer.)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.25 
Topsz tár, 13.45 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 Szenil la nyomában 
(amer.), 22.40 A sötét öt-
ven árnyalata (amer.)
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Növényvédelem
November a kertekben

h um o r - c s o k o r

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig  
kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe

(levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége * Kiscsapó utca 22. 

94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam. sk

Két székely találkozik az erdő-
ben.
– Adjon Isten!
– Adjon Isten!
Leülnek egy kidőlt fára. Miköz-
ben ott üldögélnek, elkezd esni 
az eső.
– Megeredt.
– Meg.
Jó negyed óra múlva arra siet 
az erdész, felhajtott gallérral, 
döbbenten áll meg a két székely 
előtt.
– Maguk meg mit csinálnak itt 
ebben a szakadó esőben?
– Beszélgetünk!
Az útépítésen a főnök odamegy a 
munkásokhoz:
– Fiúk, nem érkeztek meg a lapá-
tok.
– Sebaj, majd egymásra támasz-
kodunk.

Égő házat oltanak a tűzoltók. 
Egy férfi többször bemegy az égő 
házba, majd rövid idő után kijön. 
Negyedik alkalom után már meg-
kérdezték a tűzoltók:
– Uram miért szaladgál be az égő 
házba?
– Tudják, bent fekszik az anyó-
som, mindig megfordítom! 

Két anyós beszélget:
– Úristen! Mi történt a szemed-
del?
– Megsértette a kötőtű.
– Kötés közben?
– Nem, a kulcslyukon keresztül!

– Asszonyom, van egy jó hírem! – 
közli a nőgyógyász a páciensével.
– Szólítson csak kisasszonynak, 
még lány vagyok.
– Ez esetben rossz hírem van…

Októberi keresztrejtvények megfejtése:
1. Klinikánk teljes üzemmel megnyitotta kapuit.
2. Amikor azt mondtad, hogy nagyot fogunk ma 
kaszálni.
3. Nem mannát kérünk, hanem mezőgazdasági 
támogatást.
4. Amióta kottalapozó van, a művész mindent 
kívülről játszik.

H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Kiváló időszak arra, hogy 
rendezze munkatársaival vagy családtagjaival kialakult nézetel-
téréseit, vitáit. Most már mindenkinek volt ideje megemészteni a 
történteket és a másik nézőpontját, úgyhogy eljött a megbeszélés 
ideje. Ismerje el, amiben nincs igaza, de tartson ki véleménye 
helytálló része mellett!
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten többször szem-
besül azzal, hogy az átlaghoz képest önnek milyen jó dolga is 
van, pedig munkahelyén a szokásosnál is jobban le van terhelve 
és a kimerültség jeleit véli felfedezni önmagán. Ne adja fel, tart-
son ki, a nehezén már túl van és hamarosan kipihenheti magát.
KOS (március 21. – április 20.) Találkozik valakivel, akivel nin-
csenek ugyan nagy tervei, mégis mélyen megérinti, ugyanis ha-
talmas tükröt tart önnek. Az illető ugyanolyan könnyedén veszi a 
kapcsolatokat és a szerelmet, mint mostanában ön, ami – be kell 
látnia – a másik oldalról megélve, egyáltalán nem kellemes.
BIKA (április 21. – május 20.) Időnként már arra gondol, hogy 
nem bírja tovább, de ne adja fel, ha még egyszer össze tudja szed-
ni minden erejét, máris végére ér tennivalóinak. Gondoljon arra, 
milyen édes lesz a pihenés és mennyire megérdemli. Figyeljen 
oda, hogy rendszeresebben aludjon!

IKREK (május 21. – június 21.) Túlságosan segítőkész és ezzel 
rengeteg plusz problémát vállal magára. Azt reméli, hogy így elke-
rülheti a nézeteltéréseket, illetve másoknak nem kell kompromisz-
szumos megoldásokba belemenni. Nem szabad azonban mindig 
önnek engednie és nem hagyhatja, hogy mindig kihasználják!
RÁK (június 22. – július 22.) Ha mostanában túlerőltette a sze-
mét, előfordulhat, hogy érzékenyebbé vált a fényre, illetve ha-
mar bepirosodik. Igyekezzen sokat pihentetni, illetve tornáztatni, 
hogy ne váljon egyoldalúvá az igénybevétel. Esténként pedig ne 
fárassza tovább tévézéssel.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kommunikációs prob-
lémák alakulhatnak ki munkahelyén. Megtörténhet, hogy a fe-
lettesével nem ért szót. De azt is lehet, hogy olyan változásokat 
hajtanak végre, amelyek az ön pozícióját is érintik. Bármennyire 
bizonytalan, ne fusson fűhöz-fához, hanem igyekezzen egyedül 
megoldani a problémáját! 
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Csak csettintenie kell és 
máris minden kívánsága teljesül. Nagyon jól tudja most működ-
tetni csapatépítő képességeit és bebizonyítja feletteseinek, hogy 
érdemes volt bízniuk önben. Terv szerint történik minden, így 
nem marad el a győzelem, illetve a vele járó siker.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Úgy érzi, soha nem 
lesz vége azoknak a kis szívességeknek, amelyeket családtagjai 
és barátai kérnek öntől. Máskor ez nem szokott gondot okozni 
önnek, de mivel saját életében is számtalan megoldásra váró 
probléma adódott most, nem tud mások gondjaival foglalkozni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Előfordulhat, hogy 
kidolgoz egy új módszert, amely megkönnyíti munkáját. Ha 
terveit, ötleteit nem tudja megvalósítani, mert újabb és újabb 
akadályokba ütközik, ne adja fel, hanem módosítsa őket és pró-
bálkozzon tovább!
NYILAS (november 23. – december 22.) A szokásosnál nai-
vabban viszonyul most kapcsolataihoz. Úgy gondolja, legegy-
szerűbb lenne kilépni azokból, amelyek nem működnek megfe-
lelően és újakat keresni helyettük, pedig nagy a valószínűsége, 
hogy újra és újra ugyanezeket a helyzeteket fogja megteremteni, 
egészen addig, míg meg nem tanulja kezelni őket.
BAK (december 23. – január 20.) Legfőbb ideje, hogy feldol-
gozza az íróasztalán felgyülemlett papírhegyeket. Különösen a 
könyveléssel, a számlákkal kapcsolatos ügyintézés lenne már 
időszerű, ha nem akarja, hogy feledékenységére súlyos büntetés-
sel emlékeztessék!

Nyakunkon az ősz, fokoza-
tosan rövidülnek a nappalok, 
egyre hűvösebb az idő. Hama-
rosan a tél is megjön. De miről 
kell a kertművelőnek ősszel 
gondoskodnia? Természetesen 
a télre való felkészülésről!

Ültetés és átültetés
Az ősz kiváló időpont az át-
ültetésre, mivel a rendszeres 
esőknek köszönhetően a ta-
lajnak elégséges a nedvesség-
tartalma. A föld még meleg az 
őszi naptól és a csapadéktól, 
így a növényeknek elegendő 
idejük van arra, hogy megte-
lepedjenek új helyükön, és új 
gyökereket fejlesszenek.

Ősszel nyugodt lelkiismerettel 
ültethetünk új növényeket is. 
A tél beköszönte előtt ez az 
utolsó lehetőségünk arra, hogy 
némi színt csempésszünk a 
kertbe. A rózsák számára pél-
dául az ősz az ideális ültetési 
idő, még az első talaj menti 
fagyok előtt.

Hagymák ültetése
Ősszel elültethetjük a hagymá-
kat is, hogy tavasszal örömün-
ket leljük ragyogó színű virá-
gaikban. A tavasz hírnökeit a 
megfelelő helyre kell ültetni 
ahhoz, hogy jól fejlődjenek 
és virágozzanak. Tavasszal a 
legjobb a friss, nedves talaj, 
míg nyáron, az alvó időszak-
ban a száraz és porózus talaj 
is megfelel. A hagymákat ma-
gasságuk két-háromszorosá-

nak megfelelő mélységbe kell 
ültetni. Virághagyma-ültető 
segítségével megfelelő szé-
lességű és mélységű lyukat 
készíthetünk. Ebbe helyezzük 
bele a hagymát csúcsos végé-
vel felfelé, takarjuk be az ülte-
tőben maradt földdel, és nyom-
kodjuk le.

Évelők, bokrok és cserjék 
visszavágása

Ha a cserjék sárgulásnak indul-
nak, lehajlanak az ágaik, vagy 
öregedni kezdenek, akkor ide-
je visszavágni őket. A növény 
ugyanis ilyenkor visszaszívja 
nedveit a gyökereibe. Ha nem 
vágjuk vissza, elhalhat.
A bokrokat és cserjéket körül-
belül a méretük negyedére kell 
visszavágni. Ez persze a bokor 
vagy cserje fajtájától függhet. 
Általában további információt 
találhatunk a növény címké-
jén, illetve érdeklődhetünk a 
helyi kertészeti központban.
Sövény visszavágása
A sövényeket utoljára ősszel 
kell visszavágni, hogy meg-
előzzük a korhadást a nedves-
ség felgyülemlése esetén. A 
lombos sövényeket csak annyi-
ra vágjuk vissza, hogy ne ke-
letkezzenek lyukak, mivel ezek 
a tél során nem nőnek be, és a 
sövény csupasznak tűnik majd. 
A lehullott faleveleket is el kell 
távolítani a sövényről, mivel 
az egyébként nem jut elegendő 
friss levegőhöz és napfényhez, 
és korhadásnak indulhat.

Gyep
A téli nedvesség, az alacsony 
hőmérséklet és a gyenge nap-
fény rossz hatással van a gyep-
re. A gyepnek ezért a hideg 
időszak kezdete előtt némi 
TLC-re és „kényeztetésre” van 
szüksége. Az ősszel lehullott 
leveleket rendszeresen el kell 
távolítani a gyepről. A gye-

pen hagyott levelek elveszik a 
fényt, így száraz, barna foltok 
alakulhatnak ki, és beindulhat 
a mohásodás. Utoljára decem-
ber eleje környékén kell füvet 
nyírni. Ilyenkor ne nyírjuk a 
füvet 5 cm-nél rövidebbre, mi-
vel a hosszabb fű jobban tud-
ja hasznosítani a napfényt. A 
gyep így a gyomok és a moha 
támadásának is jobban ellenáll.
Őszi gyeptrágya alkalmazása 
is javasolt. Az őszi trágyákra 
jellemző az alacsony nitrogén-
tartalom és a magas káliumtar-
talom. A megnövelt kálium-
mennyiség megerősíti a füvet, 
és javítja ellenálló képességét 
a faggyal szemben. Ősszel 
ne használjunk hagyományos 
gyeptrágyákat, mivel ezek 
magas nitrogéntartalma mi-
att gyorsabban nő a fű, és így 
érzékenyebbé válik a faggyal 
szemben.
Az első fagy előtt természete-
sen további kisebb munkákat 
is el kell végezni:
• Az ágyásokat, a rózsákat és 
az egyéb fagyérzékeny növé-
nyeket takarjuk le rőzsével 
vagy levelekkel, illetve bur-
koljuk buborékfóliába vagy 
hasonlóba.
• A nyári hagymákat (pl. dália) 
ássuk ki, és helyezzük jól leve-
gőző ládában a pincébe.
• A cserepes növényeket vi-
gyük be, vagy tegyük őket vé-
dett helyre.
• Kapcsoljuk ki a vízcsatlako-
zásokat, és eresszük le a vizet 
a csapokból és az öntözőesz-
közökből, nehogy kárt tegyen 
bennük a fagy.
• Szereljük le a tószivattyúkat, 
és szükség esetén telepítsünk 
jegesedésgátló szivattyút.
A téli időszakban a kertműve-
lők pihentető szünetet tarthat-
nak a kertészkedésben.  –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. 



Alex Kušík, a szlovák váloga-
tott tagjaként a dániai Esbjerg-
ben megtartott nyílt bajnoksá-
gon az előfutamok során elért 
eredményeivel a hátúszás 100 
m-es, a mellúszás 50 m-es és a

gyorsúszás 100 m-es, 200 
m-es és 400m-es távjain állha-
tott rajtkőre. A hátúszás verse-
nye során Alex kétszer is meg-
javította saját rekordját. Az 50 
m-es mellúszásban századmá-

sodpercekkel maradt el 
korábbi rekordjától, vi-
szont a vegyesúszás 100 
m-es távján ismét rekor-
dot döntött. Ugyanen-
nek a versenyszámnak 
a 200 m-es távján ismét 
a rekordidő kapujához 
ért. A 400 m-es távon 
lényegében csak szlo-
vákiai versenytársával 
kellett megküzdenie és 
mindketten megdön-
tötték a korábbi junior 
szlovák rekordidőt.

Nyugatszlovákiai
bajnokság

Miriama és Ema Szászo-
vá a Púhóban megren-
dezett Nyugat-szlováki-
ai kerületi bajnokságon 
indult. A lányok a 100 
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LABDARÚGÁS

Ú S Z Á S

RÖPLABDA

W E S T E R N L O VA G L Á S

KOSÁRLABDA

K A R AT E

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

Az őszi bajnokság végső táblázatai (2. rész)
III. liga

 1. Miava 15 11 1 3 27:11 34
 2. Vágbeszterce 15 7 6 2 22:13 27
 3. Bős 15 8 2 5 25:19 26
 4. Maniga 15 7 4 4 29:16 25
 5. Lednicróna 15 7 4 4 24:24 25
 6. Marcelháza 15 7 3 5 18:15 23
 7. Vágsellye 15 6 3 6 21:19 21
 8. Aranyosmarót/Verebély 15 5 5 5 19:21 20
 9. Bellus 15 5 5 5 17:15 19
10. Nyitra B 15 5 4 6 21:23 19
11. Nagyölved 15 5 3 7 19:20 18
12. Vágújhely 15 4 6 5 13:15 18
13. Nagyszombat B 15 5 3 7 20:23 18
14. Galánta 15 4 4 7 18:20 16
15. Érsekújvár 15 2 4 9 12:39 10
16. Garamkálna 15 2 3 10 15:27 9

III. liga
Bellus – Marcelháza 0:0 Lényegében a két csapat között nincs 
is olyan nagy tudásbeli különbség, hiszen a bellusiak csak három 
hellyel szorultak hátrébb a bajnoki táblázatban. Az elmaradt 15. 
forduló pótlásaként lejátszott találkozón a bellusiak három osz-
lopos játékosa nem tudott pályára lépni, ráadásul a 13. percben 
kapusuk is lesérült. Szerencséjükre a vendégektől elpártot a sze-
rencse, sok kihagyott helyzettel zárult a találkozó.

VI. MEVA liga
Hetény – Csallóközaranyos 2:1 (0:1) Góllövők: Lucza 2, il-
letve Lelkes * Ifjúságfalva – Keszegfalva 3:0 * Lakszakál-
las – Madar 3:0 (2:0) Góllövők: Zs. Császár 2, illetve Györi * 
Dunaradvány/Marcelháza B – Bátorkeszi 0:0 * Szentpéter – 
Búcs 3:1 (2:1) Góllövők: Urbánek, Németh, Lengyel – Sánta * 
Őrsújfalu – Szilos 0:9  * Dunamocs – Csicsó 4:1 (2:0), Varró 
2, Horák, Pálik, illetve Fábik * Bajcs – Izsa 1:5 (1:2) Góllövők: 
Szabó (11 m), illetve Porubszky 2, Pásztor, Kuchta, Keseg * 
Bogya/Gellér – Nemesócsa 1:3 (0:2) Góllövők: Inczédi, illetve 
Horváth, Cseh, Hipp.

A dániai Esbjergben és Púhóban is remekeltek a komáromi úszók

Budapesti edzés, csákvári érmek
A Seishin Karate Klub edzői, és válogatott versenyzői Bu-
dapesten vettek részt testvérklubjuk a Victory Karate Klub 
Őszi táborában. Az első edzésen Sensei Balogh Zsolt több-
szörös Magyar Bajnokkal gyakorolhattak, és csiszolhatták a 
küzdelmi tudásukat.

BK 04 AC LB Igló – MBK Rieker COM-therm
119 : 83 (55:47 * 30:17, 25:30, 37:20, 27:16)

Az eddigi találkozók többnyire fele-fele arányban értek véget, 
ám a gólarányokat tekintve a komáromi kosarasok jobban 
teljesítettek. Ez alkalommal nem így történt.

November második hétvégéjén két jelentős versenyen is képviselték magukat a Delta úszóklub versenyzői. Knihár Mihály 
vezetése alatt folyó felkészülések során már érezni lehetett azt, hogy a komáromi bajnok-reménységek nem okoznak csalódást 
Dániában sem, de a Púhóban megtartott területi megmérettetésen sem.

m-es pillangóúszásban, a 100 
m-es mellúszásban és a 200 
m-es távúszásban rajtoltak.
Miriam ezúttal is hozta formá-
ját. 
Miriama Szászová lényegében 
valamenni versenyszámában 
rajt-cél győzelmet aratott hi-
szen kategóriájában nem talált 
legyőzőre.
Michal Knihár mesteredző 
így értékelte a versenyeket:
– Egy kissé tartottam Alex 
szereplésétől, hiszen egy 
héttel korábban a Slovakia 
Swimming Cup versenyén 
remekelt, viszont ez hatalmas 
fizikai megterheltést jelentett 
számára. Mindez nem tükrö-
ződött rajta és képes volt saját 
rekordjait is megdönteni. Ezek 
az eredmények már biztatóak, 
hiszen Alex a trencséni junior 
szlovák bajnokságon is rajtol, 
majd két héttel később ugyan-
ennek a versenynek a nyílt 
bajnokságán is feláll a rajtkő-
re. Ami Miriam eredményeit 

illeti, ezúttal sem okozott csa-
lódást, hiszen Púhóból három 
aranyérmet hozott haza úgy, 
hogy közben korábbi rekord-
jait is megdöntötte.

-mk-

Természetesen nem maradha-
tott el a zsákedzés sem, amelyet 
Shihan Stefanovics József a 
magyar válogatott edzője veze-
tett. Itt a már meglévő tudástár 
hatékonyabb használatát gya-
korolták és személyre szabott 
tanáccsal gazdagodhattak. A 
felkészülés Fábián Melindával, 
UFC világából ismert harcos 
hölggyel folytatódott, akitől 
nagyon sok hasznos tanácsot 
kaptak az MMA világából. 
Összességében sok hasznos 
információval tértek haza, amit 

beépíthetnek az edzéseiken.

A másik fronton szintén Ma-
gyarországon járt kis különít-
ményük a II. Csákvár Kupa 
elnevezésű versenyen, amin 
több mint 100 fő indult. A klu-
bot három karatéka képvisel-
te. A következő eredmények 
születtek: Oláh Ákos 1. hely 
(Ekecs), Oláh Lilla, és Zezula 
Filip 2. hely (Ekecs). Köszö-
net Pulay Attilának az edzői 
munkáért, és a szülőknek a 
kíséretért.  –MaJa–

Az iglói sportcsarnokban a 
hazai csapat kellemetlen meg-
lepetéssel szolgált, rendklívül 
fegyelmezetten, itt-ott a dur-
vaságtól sem mentesen mene-
teltek és az első negyedet 13 
pontos fölénnyel nyerték. Va-
lószínűleg az edzői intelmek-
nek köszönhetően a második 
negyedben a komáromiak is 
pontosabb átadásokkal vála-
szoltak, születtek a hárompon-
tos dobások is és végül hátrá-
nyukat ötpontos különbségre 
csökkentették.
Sajnos, hogy a szünet után már 
nem tudta megfelelően a lépést 
tartani a komáromi csapat, já-
téka szétszórttá vált, miközben 
az iglóiak egyszerre tudták 
védeni hálójukat, illetve táma-
dásaik is pontérők voltak. Az 
utolsó negyedben már hiába 
próbálkoztak a komáromiak, 
az iglóiak vehemensen védték 
térfelüket, felőrölték a játéko-

sok erejét, s végül megérde-
melten győztek.
Komárom pontszerzői: Bow-
man jr. 35, Williams 21, Djord-
jevič 13.
Lapzárta után, kedden kerül 
sor a Privigye elleni következő

összecsapásra

Trencsén – Spartak SJE Komárom 0:3 (-16, -20, -22)
Múlt héten szombaton Trencsénbe látogatott el a Spartak SJE 
Komárom csapata. A bajnokság középmezőnyében szereplő 
komáromiak nem hittek a statisztikáknak és kellően összpon-
tosítva játszottak Csák Máté városában.

Különösen igényes és nehéz évet zárhat le a Komárom melletti M-club Briežky lovasklub, amelynek neveltjei rendre ott vannak 
a westernlovasok számára megrendezett országos versenyeken. Annak ellenére, hogy – elsősorban az idény végén – sok esetben 
az eső és a sár nehezítette a terepet, négy versenyzőjük folyamatosan az élvonalban végzett.
A sportév favoritjainak min-
denképpen Carla Scholtzová, 
Tami Biterová, Jazmin Zilizi-
ová és Ema Andrejkovičová 
bizonyult, akiknek a selejtezők 
után sikerült eljutniuk az orszá-

gos bajnokságra is.
A legjobb helyezést Carla 
Scholtzová érte el, aki a szla-
lomozásban és a hordókerülés-
ben is bajnoki címet szerzett, 
sőt ez utóbbi sportágban ő lett a 

bajnok, míg a szlalomban má-
sodik helyet ért el.
Annak ellenére, hogy ebben a 
sportágban újoncnak számít, 
Tami Bitterová szinte berob-
bant a versenyekbe. Első éves 

versenyidőszaká-
ban legtöbbször a 
2-6. helyen vég-
zett (2, 3, 4, 6, 6). 
Az országos baj-
nokságon Tami 
ezüstérmes lett 
szlalomban, majd 
n e g y e d i k k é n t 
végzett a hordó-
kerülésben. Az 
ebben a sportág-
ban meghirdetett 
vándorkupáért fo-
lyó küzdelemben 
a hatodik lett.
A sportág leg-
újabb üdvöskéje 
Zilizi Jázmin, aki 
a szlovák bajnok-
ságon korosztá-

lyában szlalomban aranyérmes 
lett, hordókerülésben pedig 
hetedik. A kupaversenyeken 
mindkét sportágban negyedik-
ként végzett.
Ezek az eredmények azonban 
nem születhettek volna meg a 
csapat edzője, Jarka Urbanová 
és a klubtulajdonos, Ema And-
rejkovičova odaadó, lelkes 

M-club Briežky ménesének legjobb és legeredményesebb idénye volt a 2019-es év

Szombaton Budapesten vett részt a nemzetközi Tamami Ku-
pán a gútai Tayió Karate Klub tíz versenyzője. A budapesti 
versenyen 64 európai klub 780 versenyzője lépett tatamira.
A versenyzők: Kiss Bence, 
Ilcsík Izabella, Szántó Zalán, 
Szántó Gergely, Varga Tünde 
Emese, Lakatos Erika, Rigó 
Rebecca, Horváth Christopher, 
Erdélyiová Nina és Telekes Le-

vente a nívós versenyben be-
csülettel helyt álltak és közülük 
Rigó Rebecca, Varga Tünde 
Emese és Horváth Christopher 
bronzérmesek lettek. 
 –KiTi–

Ezúttal azonban mindenki 
elégedetten állapította meg, 
hogy a trencséniek megér-
demelten kullognak, szinte 
folyamatosan érezni lehetett, 

hogy nem érik el vendégeik 
technikai és taktikai színvo-
nalát. Ennek eredményekép-
pen mindhárom szettben alul 
maradtak.

munkája nélkül. Ema egyéb-
ként maga is versenyzett és 
legtöbbször az első 10 helye-
zett között végzett.

Mikulás-napi
futás

gyerekeknek
A Szeretlek Gúta polgári 
társulás és a városi hivatal 
szervezésében első ízben ren-
dezik meg a Gútai Mikulás 
Maraton elnevezésű gyer-
mekprogramot. 
– Korábbi, sikeres rendezvé-
nyeink mellett jogos bírálatot 
is kaptunk, hogy miért csak 
Gúta puruki városrészében 
vannak ak-
cióink. Most 
úgy döntöt-
tünk, hogy 
egy vidám 
dé lu t ánna l 
k e d v e s k e -
dünk az alvégieknek is. De-
cember 7-én a Liget utcai 
gyermekjátszótéren 13 órától 
kézműves gyermekfoglalkozá-
sok lesznek, majd 14 órától mi-
kulásnapi futóversenyre kerül 
sor, majd a találkozót Ágoston 
Anita gyermekkoncertje zárja 
– árulta el dr. Viola Miklós, a 
rendezvény fő szervezője.

Spartak SJE Komárom – Privigye 3:1 (-22, 22, 16, 20)
A vendégek az első játékrészben már 4:8 arányban elhúztak, s bár 
javítottak a pontarányon, végig érezni lehetett a vendégek pálya-
fölényét. A második játékrészben a hazaiak teljes fordulatra kap-
csoltak, majd a további két játékrészben is tartani tudták az iramot. 
Igaz, az utolsó játékrész elején még a vendégek irányították a já-
tékot, de végül a hazaiak ezt is győzelemmel zárták. A győzelem 
eredményeképp kibukott bajnoki elsőségéből a privigyei csapat.

Karol Scholtz felvétele



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Šipulová Helena (89 éves), Pivková Gi-
zela (82 éves) és Pézman Ladislav (74 éves), a gútai 
Rigó János (79 éves) és Angyal Julianna (81 éves), az 
ímelyi Lovász Dávid (35 éves), a nagykeszi Tóth At-
tila (33 éves), a nemesócsai Banyák József (72 éves), 
a komáromfüssi Nagy Friderika (88 éves), a kavai 
Belohorec András /Öcsi/ (64 éves), az izsai Kučarová 
Irena (89 éves), a csicsói Mészáros István (79 éves), 
valamint a búcsi Kovács Gábor (52 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a nemesócsai Ibo-
lya Zsóka, az örsújfalui Pacs Erika Zsely-
ke, a gútai Balogh Zénó, a hetényi Horvá-
th Oliver, az ógyallai Lakatosová Mercedes 
és Denisa, Salkay Alex, a komáromi Szabad-
szálási Dominik, a kőhídgyarmati Császár András, 
valamint a kisgyarmati Szőcs Flórián. A Dunatáj receptkönyvéből

Valódi
székelykáposzta

Hozzávalók:
2 kg sertéscomb
2 kg savanyú káposzta
35 dkg füstölt tarja
30 dkg húsos szalonna
4 vöröshagyma
4-5 gerezd fokhagyma
2 evőkanálnyi pirospaprika
1 evőkanálnyi őrölt kömény
só, frissen őrölt bors, néhány babérlevél

Hozzávalók:
4 db tojás
10 evőkanál cukor
10 evőkanál liszt
2 db alma
2 csomag vaníliás cukor
1 dl víz
1 dl olaj
1 csomag sütőpor, csipet só

Vaníliás-almás piskóta

Elkészítése:
A tojásokat válasszuk ketté, a sárgákat keverjük ki jól a cukorral 
és a vaníliával. Öntsük hozzá részletekben a vizet és az olajat, 
majd forgassuk hozzá a sütőporral vegyített lisztet is. Laza moz-
dulatokkal dolgozzuk bele a sóval kemény habbá vert tojásha-
bot, végül pedig a meghámozott, kisebb darabokra vágott almát. 
Egyengessük a masszát sütőpapírral bélelt, közepes méretű tep-
sibe vagy tortaformába. Előmelegített sütőben, és 170 fokon, 30 
perc alatt sül meg. Ha tűpróba során a piskótába szúrt tű nem lesz 
ragacsos, kivehető a sütőből. Ellenkező esetben süssük tovább. 
Ha szeretik az almás sütiket, ezt a muffint is feltétlenül el kell 
készíteni. A tetejére ropogós, fahéjas morzsa is tehető.

ÚJSZÜLÖTTEK

november 30-án András, Andor
december  1-jén Elza
december  2-án Melinda
december  3-án Ferenc
december  4-én Borbála, Barbara
december  5-én Vilma
december  6-án Miklós
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik
ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat. 

Elkészítése:
A káposztát alaposan mossuk át, kétszer, háromszor is akár. A 
húst tisztítsuk meg, majd vágjuk egységes méretű – 1,5 x 1,5 
vagy 2 x 2 centiméteres – kockákra. A hagymát kockázzuk apró-
ra, a füstölt tarját és a szalonnát is vágjuk kis kockákra. Egy nagy 
edényben pirítsuk zsírjára a szalonnát, majd a kapott zsiradékon 
fonnyasszuk meg a hagymát.
Ha már elérte a kívánt állapotot, mehet rá a hús is, a köménnyel 
együtt. Pár perc pirítás után húzzuk le a tűzről, keverjük hozzá-
juk a paprikát is, majd mehet bele a többi hozzávaló: só, bors, a 
babérlevelek, a tarja, a fokhagyma reszelve és persze a káposz-
ta. Keverjük át jó alaposan, majd öntsük fel annyi vízzel, hogy 
éppen ellepje. Fedjük le, és közepesnél egy kicsit kisebb lángon 
hagyjuk rotyogni két-három órán át.
Ha minden megpuhult, és ízre is rendben van, akkor elkészül-
tünk. Utólag, ízlés szerint sózhatjuk, borsozhatjuk, ha kell.
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Németórákat tartok * Telefon: 0915 608 271

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!

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

Komáromi taxi-szolgálat
felvételre keres:

 • Diszpécsert
 • Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386

Komáromban: a marcelházai Szőcs Péter és a komá-
romi Csákvári Kristina, a komáromi Varga Alexan-
der és a naszvadi Sláviková Brigita.
Gútán: Szalai Sándor és Balázs Renáta.

Lakás- és berendezésbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

A POLGÁR temetkezés
azonnali belépéssel

felvesz sírásókat,  sofőrt.
Jelentkezni lehet az üzletben személyesen Nemesócsán /a Főút 

653. szám alatt (a református templom mellett), vagy a követke-
ző telefonszámokon 0905262715, 0905264765

esetleg Komáromban az üzletben (Kossuth tér 11)
a fenti telefonszámokon.


