
Közösen a magyar képviseletért 

Együttműködési memorandum

Lapunk  
tartalmából:

● XXVII. Nagy Károly 
Matematikai Diáktatál-
kozó Komáromban

● Valóban volt azbeszt a 
bontásnál! 2. oldal

● A semmiből aligha lesz 
valami…

● Aranyérmes gimnazisták 
 3. oldal

A komáromi Vmk  
Egressy Béni nevét viseli

Galambos Pál református lelkipásztor és Juhász Julianna fia Benjámin 1814. április 
21-én látta meg a napvilágot. Iskoláit az miskolci református gimnáziumban és a sá-
rospataki főiskolán végezte. Kedvezőtlen anyagi viszonyai miatt – édesapja időközben 
meghalt, özvegyet és hat gyermeket hagyván hátra– nem folytathatta iskoláit, 1833-
ban Mezőcsáton iskolamesterséget vállalt; ez időből valók zsoltártanulmányai, és ek-
kor vette fel az Egressy nevet. 1840-től foglalkozott zeneszerzéssel, ő volt Petőfi Sándor 
verseinek első megzenésítője és számos népies műdal szerzője. Legnagyobb sikerét Vö-
rösmarty Mihály Szózat című versének megzenésítésével aratta, amelyet 1843. május 
10-én mutattak be a Nemzeti Színházban.

1849 szeptem-
berében honvéd 
főhadnagyként ott 
volt a komáromi 
vár védői között. 
Itt írta a Klapka-in-
dulót. A szabadság-
harc leverése után 
Klapka György 
menlevelével sza-
badult és visszatért 
a színpadra.
Összesen 47 zene-
művet írt, melyek 
közül 35 jelent 
meg nyomtatásban. Magyarra 
fordított 50-nél több színdara-
bot és 19 operaszöveget. Eg-

ressy írta a Bátori 
Mária és az 1844-
ben bemutatott 
Hunyadi Lász-
ló című operák 
szövegkönyvét, 
amelyek zené-
jét Erkel Ferenc 
szerezte. Katona 
József drámáját, 
a Bánk bánt is 
átdolgozta és az 
opera szövegét 
nem sokkal ha-
lála előtt átadta 

Erkelnek. Ennek a bemutató-
jára azonban tíz évvel később, 
1861. március 9-én került sor. 

Az elhatalmasodó tüdőbeteg-
sége miatt 1851-ben, rendkívül 
fiatalon, harminchét évesen halt 
meg Pesten.
A komáromi önkormányzat 
múlt heti ülésén – ahol több 
javaslat, (Liszt Ferenc, Seress 
Rezső) név is felvetődött –, vé-
gül annak a hányattatott sorsú 
fiatalembernek a neve mellett 
döntöttek, aki komáromi kato-
náskodása idején a Klapka-in-
dulót szerezte. Ezzel a döntéssel 
tovább nőtt a Vmk kulturális 
értéke, hiszen az épület szom-
szédságában áll Nagy János 
szobrászművész alkotása, Eg-
ressy Béni szobra.

Az MKP nem szűnik meg,
bizakodással tekintünk a választások elé

Tíz év elteltével elérkezett az ideje annak, hogy 
a pozsonyi törvényhozásban végre megjelenjen a 
felvidéki magyar közösség érdekében tevékeny-
kedő parlamenti képviselet. A Magyar Közösség 
Pártja mindezt felvállalja, újult erővel készül 
a parlamenti választásra, a 2020. február 29-i 
megmérettetésre. Továbbra is a közösségünk, 
régióink, szülőföldünk érdekében kifejtett, 
magyar etnikai politizálás hívei vagyunk. Az 
MKP értékeit, erényeit tovább visszük, nem 
vesznek el a süllyesztőben. Egyértelműen a 
kormányváltó oldalon határozzuk meg ma-
gunkat, hiszen elhatárolódtunk mindazoktól, 
akik az utóbbi hónapokban és években fel-
színre került visszásságok és közbotrányko-
zást kiváltó események részesei voltak.
November 17-re, és a bársonyos forradalom 
30. évfordulójára utalva megállapíthatjuk, 
hogy szülőföldünk, a magyarok által sűrűn lakott 
térség nem tekinthető a rendszerváltozás nyerte-
sének. A leszakadásunkat, szülőföldünk ellehe-
tetlenítését, hátrányos megkülönböztetését meg-

szüntetjük. Régióinkat fejlődési pályára állítjuk. 
Ne kelljen munka végett kivándorolni külföldre, 
idehaza is megéljen a becsületes, tettre kész vál-
lalkozó, iparos, gazda és munkásember. Az MKP 

jelöltjeinek nevében leírhatom, nem oligarchák 
vagy a háttérben meghúzódó megmondóemberek 
megbízásából indulunk. A déli járásokban, régió-
inkban élő embereket akarjuk méltón képviselni a 

pozsonyi törvényhozásban. Olyan törvényes vál-
tozásokat elérni, amelyek javítják az itt élők élet-
körülményeit, környezetét és amelyek szavatolják 
az itt élők egyenjogúságát, egyenrangúságát.
A Magyar Közösségi Összefogás választási listá-
jára az MKP kilencven jelöltet állít, az Összefogás 
harmincat, míg a Magyar Fórum szintén harmin-
cat. Hisszük és valljuk, hogy közösen jóval többet 
érhetünk el. Hiszen egységben, összefogásban az 
erő. Nem valaki vagy valakik ellen, hanem vala-
kiért, valamiért méretteti meg magát a 150 jelölt. 
Közösségünk, régióink, szülőföldünk valós képvi-
seletéért. A választási listán fej-fej mellett találta 
meg helyét számos fiatal, középkorú és a politika 
ranglétrája minden fokát megjárt tapasztalt jelölt. 
Tanár, építész, vállalkozó, iparos, gazda, jogász 
és közgazdász. Csallóközi, mátyusföldi, gömö-
ri, bodrogközi és pozsonyi. Bizakodunk. Bízunk 
közösségünk erejében, bölcsességében. Bízunk a 
támogatásukban.

Farkas Iván, az MKP alelnöke,
az MKÖ képviselőjelöltje

Szem előtt tartva a magyar közösség és az általa lakott déli országrész érdekképviseletének fon-
tosságát, mi, szerződő felek fontosnak tartjuk a közös magyar választási lista létrehozását, hogy 
a szlovákiai magyarság 2020 után méltó parlamenti képviselettel rendelkezzen, amely képviselet 
megkezdheti a déli régiók felzárkóztatását, a magyar közösség helyzetének javítását. 

A Duna Menti Múzeum Bará-
ti Köre és a Pro Museum Pol-
gári Társulás szervezésében a 
komáromi Duna Menti Múze-
um Zichy-palotai épültében 
(Alapy Gyula-terem) bemu-

tatásra került a neves komá-
romi történész, muzeológus, 
politikus, Mácza Mihály visz-
szaemlékezés-kötete, amely 
az „Életem emlékcserepei” 
címmel jelent meg. Az alkotó 
Komárom kulturális életének 
ikonikus alakja, aki rendsze-
resen publikál a sajtóban és 
helytörténeti könyvei jelennek 
meg. Ezúttal életrajz formá-

Megjelent Mácza Mihály
új könyve

Történelmi felelősségünk az 
összefogás, hogy általa bizto-
sítsuk a magyar érdekképvise-
letet és megkezdjük a közössé-
günkön belüli politikai árkok 
betemetését. Feladatunk, hogy 
folytassuk a 89-es bársonyos 
forradalom utáni magyar po-
litikai generációk megbecsült 
hagyományát: a magyar ér-
dekképviselet a demokratikus, 
reformorientált oldalon áll és 
segíti az ország közállapotai-
nak javítását. 
A jövőre százéves szlovákiai 
magyar közösség megmara-
dásának egyik záloga a parla-
menti érdekképviselet. Közös 
célunk, hogy a magyarság 
hozzájáruljon a kormányvál-
táshoz, egy demokratikus, 
jogállamként működő Szlovák 
Köztársaság megteremtéséhez. 
Abban az országban, amelyben 
joguralom van, érvényesülnek 
az emberi jogok, ott érvény 
szerezhető a magyarság számá-

ra kulcsfontosságú kisebbségi 
jogoknak. 
Célunk, hogy látszatintézkedé-
sek helyett a magyar közösség 
megmaradását szolgáló alapve-
tő változásokat eszközöljünk 
ki, hogy megkezdődjön az el-
múlt harminc év nagy veszte-
sének számító déli országrész 
felzárkóztatása. A cél nem a 
parlamenti képviselet, hanem a 
valós eredmények, a közösség 
megmaradása és fejlődő pályá-
ra állítása. 
A fenti értékeket szem előtt 
tartva és a megfogalmazott 
célok érdekében a Magyar Kö-
zösség Pártja, a Magyar Fórum 
és az Összefogás közös magyar 
választási listát állít, amely 
Magyar Közösségi Összefogás 
néven indul a 2020-as parla-
menti választásokon. 
A képviselet biztosításának 
célját szolgáló megegyezés 
során kompromisszumokat kö-
töttünk, ám elveinket és értéke-

inket nem tettük alku tárgyá-
vá. Ezen memorandum útján, 
közös értékeink és érdekeink 
képviseletét vállalva fordulunk 
minden magyar és magyar ér-
zelmű választóhoz, dél-szlo-
vákiai szavazóhoz és üzenjük: 
ne mondjunk le jogainkról, 
gyermekeink jövőjéről szülő-
földünkön! Ennek érdekében 
kérünk mindenkit, támogassa 
a közös magyar listát! 

Menyhárt József – M K P
Simon Zsolt – Magyar Fórum 

Mózes Szabolcs, Összefogás

jában idézi fel 
családja és a 
20. század sors-
fordító esemé-
nyeit rendkívül 
olvasható, regény-formában. 
A múlt század 50-es és 60-
as éveinek felvidéki magyar 
vonatkozású eseményei rend-
kívül pontos felidézését első-
sorban a fiatal generációnak 
ajánlanám a figyelmébe, mert 
olyasmiről is olvashatnak, 
amiről történelemkönyveink 
még nem írnak…

Érdektelenség, vagy lehűlt a levegő?
Valójában a szervezők – joggal – több résztvevőt vártak a ko-
máromi Vág-híd okozta problémák elleni tüntetésre, s nem 
rajtuk múlott, hogy alig százan jöttek el szombat délután. Pe-
dig akkor megtudhatták volna a Közútforgalmi Vállalat ve-
zérigazgatójától, hogy lassan egy éve ostromolják az illetékes 
minisztériumot a komáromi híd felújítása érdekében. Most, 
választások előtt hirtelenjében végre megértették a vészhely-
zetet. Sajnos az emlékezetem egyre rosszabb. Ki is a közle-
kedési miniszter, aki most megmentőként villog? Hol volt tíz 
évig? A komáromiak rokonszenvét már régóta nehéz elnyerni 
kampányszövegekkel. Ide tettek kellenek! - m -

Komárom biztonságos hídat akar!

Csallóközaranyosnak tájháza lett
Egy mintegy 250 éves történelmi épületet újítottak fel Csal-
lóközaranyoson, amely ezentúl természetrajzi múzeumként, 
valamint kulturális és környezetvédelmi tevékenységek hely-
színeként működik a közeljövőben.
A Magyary-Kossa kúria fel-
újítása során az épület új te-
tőszerkezetet, hőszigetelést és 
nyílászárókat kapott, kicserél-
ték a régi vezetékeket, vala-
mint külső és belső vakolatot 
kapott a tájház. Az ünnepélyes 
átadó részeként üdvözölték a 

projektpartnereket, bemutatták 
a „Dunamente természet ízei” 
projekt céljait és az eddig elért 
eredményeket. Ezt követően 
bemutatták a csallóközaranyosi 
tájház helyiségeit, amelyeket 
természetesen kifestettek és az 
udvar is térkövezést kapott.

XXIX. ÉVFOLYAM 49. SZÁM   2019. december 6.   0,50 euró

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



Az idei rendezvényen sajnos 
már nem vehetett részt Ke-
szegh István, aki Oláh György 
után évekig szervezte és ko-
ordinálta ezt a diáktalálkozót, 
és még tavaly is személyesen 
köszöntötte és buzdította a fi-
atal matematikusokat. Emiatt 
az idei rendezvény megnyi-
tóján külön megemlékezést 
tartottak, melynek keretében 
Andruskó Imre gimnáziumi 
igazgató és Csorba Ferenc nyu-
galmazott győri matematikata-
nár is emlékezett az egykori 
igazgatóra, matematikatanárra 
és barátra. Elmondták, hogy 
Keszegh Istvánnak nemcsak 
matematikai tudást, emberi 
tartást, hanem az egyetemes 
magyar érdekek érvényesítését 
is köszönhetjük, hiszen éve-
kig ennek a gimnáziumnak az 
igazgatójaként nehéz időkben 

ért el kiváló intézményvezetői 
eredményeket, az ő idejében 
kezdődött az iskola bővítésé-
nek folyamata. Aktív közéleti 
szerepet is vállalt, alapító tagja 
volt a Szlovákiai Magyar Pe-

dagógusok Szövetségének, és 
tagja volt több szakmai társu-
latnak, például a Bolyai János 
Matematikai Társulatnak, vagy 
alapító elnökként a Promatek 
Társaságnak; de ezen kívül 
Komárom közéletében is hosz-

szú éveken át tevékenyen részt 
vett, hét évig volt a Csemadok 
komáromi helyi szervezetének 
elnöke. Széleskörű szakmai te-
vékenységet fejtett ki: rendsze-
resen publikált szaklapokban, 
konferenciákon, nyári táborok-
ban és szemináriumokon tartott 
előadásokat. A szlovákiai ma-
gyar pedagógustársadalomban 
a matematikaoktatással kapcso-
latos versenyek, találkozók fő-
koordinátora, szervezője volt. A 
mostani megemlékezésen részt 
vett felesége, Keszegh Margit, 
lánya Tünde, és fia Balázs is. 
A megnyitó után a gimnázium 
tanári szobájában felavatásra 
került Ke szegh István portréja 

a Legendás tanárok arcképcsar-
nokában, majd az esti órákban 
az iskola nagytermében Tarics 
Péter „Jeleket adni, jelnek ma-
radni, ha elmegyünk is. – Kál-
mán Attila, 
Keszegh Ist-
ván és Oláh 
György em-
beri és szelle-
mi öröksége” 
című „nem
e u k l i d e s z i ” 
előadását lát-
hatta és hall-
hatta a közön-
ség.
A Selye János 
G i m n á z i u m 
valamint a 
Gépipari és Elektrotechnikai 
Szakközépiskola közös ren-
dezvényeként megtartott Nagy 
Károly Matematikai Diáktalál-
kozó gerincét minden évben 
hazai és határon túli magyar 
matematikatanárok és egyete-
mi hallgatók szakmai előadásai 
képezik, az idei háromnapos 
rendezvény 20 előadásán több, 
mint 80 tanár és diák vett részt 
anyaországi vagy egyéb kárpát-
medencei magyarlakta vidékről 
(Szatmárnémeti, Zenta, Pécs, 
Békéscsaba, Győr, Szeged, 
Gyula, Budapest, Debrecen, 
Nagykanizsa, Kassa, Somor-
ja, Dunaszerdahely, Ipolyság). 
Emiatt is nyilvánvaló, hogy a 
rendezvény ismét teljesítette 
egyik legfőbb feladatát: ösz-
szekapcsolja az anyaország, 
Erdély, Felvidék és Délvidék 
magyar matematikatanárait és 
a legtehetségesebb diákokat. 
A megnyitó ünnepségen Ko-

márom polgármestere Ke szegh 
Béla, majd a két házigazda 
középiskola nevében előbb az 
Ipari Szakközépiskola matema-
tikatanára, Gátasi Béla, majd a 
gimnázium igazgatója, Andrus-
kó Imre köszöntötte a résztve-

vőket. A rendezvényt jelenlé-
tével megtisztelte Varga Tamás 
alpolgármester, és Stubendek 
László valamint Batta György 
városi képviselők is. Az utóbbi 
évekhez hasonlóan egyúttal az 
Oláh György Matematikai Te-
hetségdíj átadására is sor került 
egy-egy kárpát-medencei ma-
gyar ifjú matematikus számára, 
melyet Jánosik Áron, a győri 
Révai Miklós Gimnázium 12. 
osztályos tanulója kapott az 
elmúlt években a matematika 
területén elért kimagasló verse-
nyeredményeiért. 
A diáktalálkozón az eddi-
gi gyakorlathoz hasonlóan 
a résztvevők idén is tarka 
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XXVII. Nagy Károly Matematikai 
Diáktalálkozó Komáromban

November 22-24. között 27. alkalommal került sor Komáromban a kárpát-medencei 
magyar középiskolások számára évenként megrendezett Nagy Károly Matematikai Di-
áktalálkozóra. A rendezvény ötletgazdája Oláh György, posztumusz Magyar Örökség 
Díjjal kitüntetett matematikatanár, aki az ötágú síp szellemében szervezte meg az első 
diáktalálkozót 1991-ben.

kínálatból válogathattak, hi-
szen a három nap alatt olyan 
előadások hangzottak el, mint 
például „Érdekességek a 3D 
és az innováció világából”, 

„A részeg tengerész és a móló 
esete”, „Hozzuk zárt alakra„, 
„A négyszín tétel legrövidebb 
bizonyítása”, „Kombinatori-
kus geometria”, „Négyzetes 
közép a háromszögben” vagy 
„Skatulyaelv”. A tanárok 
szeretettel emlékeztek a ren-
dezvény alapító ötletgazdá-
jára, szombaton felkeresték 
és megkoszorúzták Keszegh 
István és Oláh György sírját 
a komáromi temetőben, a di-
ákok számára pedig a Corvus 
Csillagászati Egyesület tagjai 
biztosítottak érdekes csilla-
gászati programot – plane-
táriumi bemutatót, majd ezt 
követően egy kötetlen beszél-
getés keretében a tudomány 
új vívmányait ismertették. A 
résztvevők a vasárnapi búcsú-
záskor a jövő évi találkozó ví-
ziójával köszöntek el egymás-
tól és Komáromtól. 

Fonód Tibor

„Gyere tubicám…”

Alapvető tényként állapítot-
ta meg, hogy a bontást végző 
TOPstav cég szakszerűtlenül, 
és valószínűség szerint a hely-
szín ismerete nélkül végezte 
el a bontást. Ezen nem is lehet 
csodálkozni, hiszen maga az 
épület egyetlen nap alatt került 
eladásra. Még a telekkönyvi 
hivatalban sem került bejegy-
zésre, amikor a város vezetése 
és a KOMVaK igazgatósága 
a kamerák előtt dicsekedett a 
beilleszkedésre képtelen roma 
családok által folyamatosan 
problémát okozó épület lebon-
tásáról. Szervezésben minden-
képpen élen jártak, hiszen még 
a tv-stábot is idejében értesíte-
ni tudták az ügyről…
A jelenlegi törvények értelmé-
ben a felelős ebben az esetben 
a munka elvégzője. Az más, 
hogy valójában ki irányította 
a munkálatokat… Ez a TOP
stav cég volt, amely elvégezte 
a munkát, ezért a céget 2 500 
és 120 ezer euró közötti ösz-
szegre büntethetik.
„A televíziós felvételek és a 
laboratóriumi vizsgálatok iga-
zolták, hogy az épület azbesz-
tet tartalmazott, bontási enge-
dély viszont április 30-án nem 
volt. A bontás szabálytalanul 
történt. A dokumentumok 
alapján megállapítható, hogy a 
munkát magáncégek végezték, 
ahogy a későbbi engedélyek 
birtokában a hulladék eltávo-
lítását is. A televíziós felvéte-
lekből arra lehet következtetni, 
hogy a bontást a város és a 
KOMVaK közösen végeztette, 

a mivel azt magáncégek végez-
ték, a főellenőri osztálynak nem 
volt joga további vizsgálatot 
végezni. Az üggyel az állami 
szervek tovább foglalkoznak, a 
vizsgálatok május óta még nem 
zárultak le” – fejtette ki a főel-
lenőri vizsgálat eredményéről 
Csintalan Miklós.
Feszty Zsolt képviselő hoz-
zászólásában rámutatott arra, 
hogy az egész ügyet a város-
vezetés előbb megpróbálta el-
bagatellizálni, és csak abban 
bízik, hogy az esetnek nem 
lesznek komoly egészségügyi 
következményei. 
Andruskó Imre az üggyel kap-
csolatosan kifejtette, hogy bű-
nösnek feltehetően a TOPstav 
céget nevezik meg.
Korpás Péter felhívta a főel-
lenőr figyelmét, hogy talán 
érdemes lenne megnézni a 
KOMVaK iktatókönyvét, hogy 
a TOP-stav megrendelése va-
lóban megérkezett-e április 

30-án, vagy esetleg más dá-
tummal.
Keszegh Béla polgármester 
minderre reagálva elmondta, 
hogy polgármesteri felszólí-
tásban arra kéri majd a Vá-
rosfejlesztési Főosztályt és az 
Építésügyi Hivatalt is, hogy 
minden engedélynél külön 
hívják fel a figyelmet a veszé-
lyes hulladékokra. Hozzátette, 
hogy rengeteg olyan épület 
van a városban, amelyik az-
besztet tartalmaz, tehát bőven 
van még mire odafigyelni. 
Sajnos ismét eltért a lényeg-
től és kínos magyarázkodásba 
kezdett, mondván: az egész 
ügyben a legnagyobb szava 
annak a szomszédnak lehete-
ne, aki ott él, ő azonban meg-
köszönte Ruman Patriknak, 
hogy lebontották a szóban 
forgó házat. 
Ezzel viszont akaratlanul is a 
KOMVaK jelenlegi igazgató-
jára terelte a gyanút.

Véletlen, vagy
háttérbeli mutyizás?

Az önkormányzati ülésen azonban még egy furcsaságra de-
rült fény, s ez a közbeszerzést érinti. A valamikori jnb épülete 
városi tulajdonban van, s felújítása szakaszokban történik. 
A városháza illetékesei által az épület újabb szakaszának fel-
újítására kiírt pályázatra csak egyetlen jelentkező volt, aki 
20 ezer euróval volt drágább, mint a meghirdetett összeg. A 
képviselők jogosan érdeklődtek, hogyan lehetett az, hogy a 
hivatalos anyagban elfogadott és már megkötöttként szereplő 
szerződés ilyen előnytelen a város számára. A polgármester 
elfogadta a kritikát, s állítása szerint még nincs megkötve a 
nyertes kivitelezővel (a TOP-stavval) a szerződés és új közbe-
szerzési eljárást indít.

Országos galambászverseny kiértékelésére és a legeredmé-
nyesebb postagalambok kiállítására került sor az elmúlt na-
pokban a gútai Vmk körtermében. Az, hogy Gútán rendezték 
meg a kiállítást, egyben a városban galambászattal foglalko-
zók eredményeinek elismerése is volt.
Valamikor az egyik legnép-
szerűbb sportágnak számított 
Gútán a galambászat, ám az 
utolsó időben visszaszorult a 
postagalmok nevelése és röpte-
tése. Az országban 157 galam-
bászközpont tevékenykedik, 
közöttük a gútai is, amelynek 24 
tagja van.
– Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy szégyenkeznünk kellene, 
hiszen olyan tagjaink vannak, 
akik egy-egy röptetés során eu-
rópai hírnevet szereztek. Tud-

ni kell, hogy galambjaink 800 
kilométeres távon alul nem is 
indulnak, nemrégiben a belgiu-
mi Liegeből rajtoltak (840 km), 
illetve Brüsszelből, ami Gútától 
1 000 km-re van – magyarázta 
Fűri Tibor, a gútai galamb-
röptető központ vezetője. – Ez 
a kiállítás egyben lehetőséget 
adott arra, hogy Dél-Szlováki-
ától egészen Kelet-Szlovákiáig 
terjedően a galambászok talál-
kozhassanak, véleményt cse-
réljenek, versenygalambokat és 
felszereléseket, etetőanyagokat 
vásárolhassanak. A kiértékelés 
során a gútai Dömötör János át-
vehette az országos ezüstérmet 
is galambjainak az idény során 
elért eredményeiért.
Aki ott volt és látta a kiállítást, 
részese lehetett a gútai galam-
bászok sikereinek. Csak remél-
ni lehet, hogy a galambászok 
családja növekedni fog és egy-
re többen követik az édesapa, 
nagyapa, vagy dédapa sikeres 
kedvtelését. -foto: orsi-

Komárom főellenőrének vizsgálata
súlyos szabálytalanságokat állapított meg

Valóban volt azbeszt a bontásnál!
Mint arról korábbi számainkban is beszámoltunk, a komáromi városvédők figyeltek fel arra, 
hogy a Víz utcai romaház bontásánál nagyobb mennyiségű azbeszt került bezúzásra. Ez a va-
lamikor olyan népszerű építőanyag napjainkban tiltott, rajta van a nemzetközi egészségügyi 
szervek rákkeltő anyagainak listáján is. A szabálytalansággal kapcsolatban a város főellenőre 
Csintalan Miklós – Feszty Zsolt, Bauer Ildikó, Korpás Péter képviselők javaslatára –, vizs-
gálatot végzett.
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A semmiből
aligha lesz valami

A napokban közismertté vált a Magyar Közösségi Össze-
fogásnak és a Hídnak is a jelöltlistája a február 29-ei par-
lamenti választásokra. Mint ismeretes, a Híd nem volt haj-
landó elfogadni a magyar összefogásban érdekelt pártok 
feltételeit, elsősorban a Smertől való elhatárolódást zárta 
ki, ezért most sem lesz közös választási listájuk a felvidéki 
magyar pártoknak. A Magyar Közösségi Összefogás lista-
vezetője Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke lesz, 
aki a 2014-es államfőválasztáson az MKP jelöltjeként 97 
035 szavazattal 5,1%-ot ért el, annak ellenére, hogy a má-
sik magyar párt, a Híd a KDH-val és az SDKU-val együtt 
Pavol Hrušovskyt támogatta, aki így is csak a szavazatok 
3,3%-át szerezte meg. Szinte ezzel a bejelentéssel egyidő-
ben az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Híd listavezetője a 
parlamenti választáson Érsek Árpád környezet-és építés-
ügyi miniszter lesz, aki 2016-ban, a legutóbbi parlamenti 
választáson preferenciaszavazatai (karikái) alapján a pár-
ton belül nem tudott az első öt helyre kerülni (Bugár – 108 
523, Žitňanská – 59 14-5, Simon Zsolt – 27 041, Sólymos 
– 18 464, Šebej – 17 403). Érsek karikáival csak jóval az 
említettek után kullogott. Azóta Bugár népszerűsége leál-
dozott, az idei államfőválasztáson már csak 66 667 sza-
vazatot szerzett (3,1%). Öt évvel ezelőtt Bárdos Gyula 31 
ezer szavazattal szerzett nála többet. Žitňanská, Šebej és 
Simon pedig már nincsenek is a vegyespártban. Hármó-
juk hiánya biztos negatív módon fogja befolyásolni a Híd-
ra leadott voksok számát. A pártból távozó két népszerű 
szlovák politikus helyére adekvát szlovák nemzetiségű po-
litikust nem találtak a jelöltlistára, ezért valószínű, hogy a 
Hídra leadott szlovák szavazatok száma erősen megfogyat-
kozik a parlamenti választáson. Ezt a tendenciát a vegyes-
párt többi szlovák nemzetiségű parlamenti képviselőjének 
– Kresáknak, Jancku líknak, Fedornak a távozása tovább 
erősítheti. A Híddal szövetkezett Šanca párt ismeretlen 
politikusai nem lesznek képesek a nevesebb szlovák poli-
tikuselődök utáni űrt kitölteni, hiszen a legutóbbi válasz-
táson ez a párt csupán 6 522 szavazatot szerzett és 0,25%-
ot ért el. A Híd magyar oldaláról pedig Simon Zsolt viszi a 
Magyar Fórumával a Magyar Közösségi Összefogásba az 
előző választásokon ráadott szavazatokat. A Hídnak Gál 
Gábor és Vörös Péter hiánya is komoly hátrányt jelenthet 
a magyar szavazatok vadászatában. Őket az MKDSZ szár-
nyaszegett politikusai nem tudják pótolni, akik a legutób-
bi választásokon 2 426 szavazattal csak 0,09%-ot értek el. 
Nem valószínű, hogy a Hídra borulva többre lennének ké-
pesek. Vagyis egyáltalán nem vághat kedvező kilátásokkal 
a vegyespárt a februári parlamenti választások kampányá-
nak. A közvéleménykutatók legutóbb 2,3%-ot mértek a 
pártnak, amihez, ha hozzáadjuk az MKDSZ 0,09%-át és a 
Šanca 0,25%-át, akkor is még csak 2,64 százalékon állnak. 
Hatalmas csodára lenne szükségük, hogy újra a parlamenti 
küszöb közelébe tornázzák fel magukat. Valószínűleg arra 
sem lesz majd elég a február 29-én összegyűjtött szava-
zatszámuk, hogy megakadályozzák a Magyar Közösségi 
Összefogás parlamentbe kerülését. A Magyar Fórum az 
októberben mért 0,3 százalékát tovább növelheti azzal, 
hogy része lett a magyar összefogásnak, az MKDSZ pedig 
csak veszíthet abból is, amije van, mivel nem vált azzá. 
Simonék viszonzásként felerősíthetik az MKP legutóbb 
mért 4,5 százalékát. A számokból kitűnik, hogy a Magyar 
Fórummal kötött megállapodás az MKP számára lénye-
gesen többet hozhat a konyhára, mint a Hídnak a másik 
kispárt, az MKDSZ. A Híd ennek ellenére továbbra is 
magabiztos, de az üres kalász is fenntartja még egy ide-
ig a fejét, idézve szabadon a közmondást. Az Összefogás 
mozgalom eddig még mérhetetlen, de a bemutatkozásuk 
sikerrel járt. Szívós és következetes munkával terebélye-
sednek a felvidéki magyar köztudatban. Ők jelenthetik a 
Magyar Közösségi Összefogásban a fiatalos lendületet és 
a magyar választók által hosszú ideje megkövetelt új po-
litikai arculatot és arcokat is. Ez a magyar szavazókedv 
javulását eredményezheti. A teljesen közös magyar lista 
elmaradásán már nem érdemes siránkozni! Viszont annak 
érdekében, hogy ne vesszenek kárba a magyar szavazatok 
a parlamenti választáson, nehogy akaratlanul is Kiskáékat, 
Ficoékat, Dankoékat vagy netán Kotlebáékat támogassuk 
az elvesztett szavazatainkkal, érdemes lesz a parlamentbe 
jutásra esélyesebb magyar érdekeltségű tömörülésre sza-
vaznunk! A Magyar Közösségi Összefogás (MKP, Magyar 
Fórum, Összefogás Mozgalom) úgy tűnik, jelen pillanat-
ban sokkal nagyobb eséllyel kezdhet bele a választási 
kampányba, mint a Híd paktuma – Híd, MKDSZ, Šanca. 
Egymás ellen viszont nem érdemes áskálódni, mert a ve-
rekedő pásztorok között könnyű dolga van a farkasnak – 
mondja egy másik közmondás (is).

Száraz Dénes

Talán januárban lesz postája Örsújfalunak
De ez még nem biztos. Mint ismeretes, 
az És Színház Polgári Társulata neki lá-
tott Komárom elővárosa, Örsújfalu régi 
kultúrházának felújításához. Dicséretes 
dolog a kezdeményezés, ám csak akkor, 
ha az épület felújítása előtt elvégezték a 
szükséges műszaki értékbecslést, az épü-
let statikai vizsgálatát. Ha elmulasztot-
ták, annak súlyos következményei lehet-
nek, hiszen az előváros idősebb emberei 
szerint nem felújítani, hanem lebontani 
kellett volna a falak többségéban vályog-
tartalma miatt. A falak hamar feláznak, 

ráadásul átélték a nagy dunai árvizet. Ami 
viszont „kiverte a biztosítékot” az örsújfa-
lusiak körében, az a helyi posta ideiglenes 
megszüntetése, ami miatt a rezsi befizeté-
se mellett a csomagok feladásáig mindent 
Komáromban lehet csak ügyintézni, s az 
idősebb emberek számára ez megterhelő. 
A postafiók ugyanis az épületben volt, a 
felújítás miatt ki kellett költöztetni.
Másutt, előbb a tatarozás előtt az épületet 
használókkal megbeszélve azok számára 
póthelyiségeket biztosítanak. Ezúttal ez 
elmaradt, nem törődve a falusiakkal.

Képviselői juttatásukat, 10-10 ezer eurót 
ajánlottak fel a tatarozásra azok, akik szív-
ügyüknek tartják az örsújfalusi színház 
életét. Mások azt állítják, hogy kidobott 
pénz, az épület a felázás miatt nehezen 
szárad majd ki, ugyanis a tatarozást vég-
zők rosszul időzítettek és a tető nélküli 
épülettorzó beázott. Egy további javas-
lat szerint akár szabadstrandot is lehetne 
benne nyitni. Húszezer euróból viszont a 
régi alapiskola épületét ki lehetett volna 
takarítani, ott postát, gyógyszertárat, sőt 
színháztermet is ki lehetett volna alakítani.

Fél évszázados a Gútai Líra
Ötven évvel ezelőtt Oláh József dr., az akkori naszvadi tanító 
ötlete volt, hogy a központi rendezvények mellett, az amatőr 
táncdalénekesek számára énekversenyt hirdessen.

A Diáknap alkalmából Martina Lubyová iskolaügyi miniszter 
ünnepélyes keretek közt kitüntetést adott át annak a harminc 
diáknak, akik nemzetközi megmérettetéseken kimagasló ered-
ményt értek el tanulmányi versenyeken, sportversenyeken, il-
letve a művészet területén. Idén két komáromi diák érdemelte 
ki a magas kitüntetést, a Szent Gorazd-díjat.

Matúš Béber idén július 30. 
és augusztus 5. között nagy si-
kerrel képviselte országunkat a 
kínai Hong Kongban megszer-
vezett 16. Nemzetközi Földrajz 
Diákolimpián (International 
Geography Olympiad). A ren-
dezvényen 46 ország 171 diák-
ja mérte össze angol nyelven a 
földrajz tudását. Matúš, aki a 
Ľ. Šulek Gimnázium diákja, a 
több napon át tartó, rendkívül 
magas színvonalú megmérette-
tésről ezüstéremmel tért haza.

Csaplár Viktor a Selye János 
Gimnázium magántanulója 
a nemzetközi középeurópai 
matematikaolimpia (MEMO) 
aranyérmes lett és ezzel a 
megyei iskolai tanulmányi 
versenyben tíz pontot szerzett 
a gimnáziumnak. Eredményé-
ért Csaplár Viktor november 
22-én Pozsonyban átvehette 
az iskolaügyi minisztertől a 
diáknak adható legnagyobb 
kitüntetést, a Szent Gorazd 
Emléklapot.

Aranyérmes
gimnazisták

A szövetkezet kultúrtermében 
került sor az első versenyre, 
amely után az óriási érdek-
lődés már előre jelezte, hogy 
nem egyszeri alkalomról volt 
szó. Napjaink fiataljainak ta-
lán furcsa lesz, de az énekesek 
már akkor élőzenével léptek 
színpadra!
Idővel, vagyis a művelődé-
si ház átadása után új helyre 
került. Ott Holoubek László 
igazgatása alatt nemzetközivé 
vált a verseny, évente jelentek 
meg a magyarországi táncdal-
énekes-képzőinek növendé-
kei, akik többnyire szomorúan 
állapították meg, hogy a fel-
vidéknek tehetséges, egyéni 
hanggal rendelkező amatőrök 
vannak…
Miközben még az idősebb 
korosztály is lassan elfeledi a 
Detvianská ruža, a Martinská 
ruža és többi énekesversenyt, 
a Gútai Líra népszerűsége nem 
fakult meg. A Vmk-ban ugyan 
változtak az igazgatók, de va-

lamennyi számára fontos volt, 
hogy ez a műsor minden évben 
ott szerepeljen a műsorlistán. 
Az utolsó évtizedekben Szépe 
Hilda személyében egy min-
denre gondoló és mindenről 
gondoskodó szervező irányítá-
sa alá került a verseny. Ő gon-
doskodott a legjobb amatőrök 
felkutatásáról (2013-ban itt 
nyert első helyet Peter Šrámek 
is), a zenei repertoár megszer-
zéséről. Példás munkájáért és 
nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból Horváth Árpád polgármes-
ter a november végén meg-
tartott versenyen külön díjjal 
jutalmazta munkásságát.
Jelen sorok írója ott volt az első 
lírán, évekig készítette annak 
programfüzetét. Most, hogy 
a műsor megkezdte második 
félszázadát, reméljük, hogy az 
utókor gondoskodik majd an-
nak centenáriumáról is.
  –ml–

Mgr. Morovič Orsolya
felvételei

Ökumenikus istentisztelettel nyitották meg az adventi időszakot
Három egyház képviselője gyújtotta meg az első gyertyát
Vasárnap délután a hideg idő ellenére 
szép számban gyűltek össze a gútaiak, 
hogy részt vegyenek a város adventi ko-
szorúja első gyertyájának meggyújtásán. 
A résztvevőket Árgyusi Imre képviselő 
köszöntötte, majd a Szlovák Kultúra Ba-
rátainak Szervezete nevében Litvai Ond-

rej. Hor váth Árpád, a város polgármestere 
a közelgő karácsony békés hangulatának 
fontosságát emelte ki beszédében. A re-
formátus egyház gútai lelkésze, Simon 
Ilona, Popičová Mária és Szlovák Mari-
án, a Nagyboldogasszony plébániatemp-
lom iskolaesperese elsősorban karácsony 

misztériumáról, a lelki feltöltődés fontos-
ságáról szólt a jelenlevőkhöz, majd kö-
zösen gyújtották meg az első gyertyát, s 
ezzel ünnepélyesen kezdetét vette Gútán 
is az adventi időszak.

Mgr. Morovič Orsolya  
felvétele
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MŰSORA JÁNLAT
December 7-től  13-ig

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

TV2
7.05 TV-2 animáció, 12.05 
Poggyász, 13.45 Én, a 
kém (amer.), 15.50 Co-
lumbo (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Tények plusz , 
19.55 James Bond (amer.), 
22.15 Argo 2. (magyar), 
0.20 Anyám (amer.), 1.00 
Vitathatatlan (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.30 
Édesítő, 13.15 XXI. szá-
zad, 13.50 Seveled (ma-
gyar), 14.20 Jóf iúk (ma-
gyar), 15.40 Huncutka 
(amer.), 18.00 Híradó, 
19.00 Fókusz plusz , 20.00 
X-Faktor, 22.55 Gyémánt-
hajsza (amer.) 

RTL II
11.10  H a z u g  c s a jo k  t á r-
s a s á g a  (a m e r.) ,  12 .10 
H a z u g  c s a jok  t á r s a s á -
g a  (a m e r.) ,  13.10  C s a ó , 
L i z z ie!  (a m e r.) ,  15.10 
A  g y a nú  á r nyé k á b a n , 
18 .10  Sz e x  é s  Ne w Yo r k 
(a m e r.) ,  21.0 0  Sh owd e r 
K lu b  b e mu t a t j a ,  23.10 
G a l a x i s  ú t i k a l a u z  s t o p -
p o s ok n a k  (a m e r.)

M2
12.45 Egy komisz kölyök 
naplója , 14.10 Póló, 14.25 
A kis herceg, 16.40 Lilo 
és St itch, 17.25 Elena, 
Avalor hercegnője, 18.15 
Ricsi, a gólya, 19.35 Bob, 
a mester, 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.05 Én va-
gyok it t , 22.45 A vörös 
ajtó (olasz), 0.50 Tranzit-
idő (magyar)

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 Tanulmány 
a nőkről (magyar), 17.00 
Gasz t  ro an gyal, 18.00 
Híradó, 18.40 Szerencse-
szombat, 19.40 A szere-
lem út ján (amer.), 21.25 
For tunata (amer.), 23.10 
Bagi-Nacsa Orfeuma

Duna World
11.25 Végre… (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Do-
kumentumf ilm, 15.25 
Labdar úgás, 17.55 Rövid-
pályás Úszó EB, 20.30 
Térkép, 21.40 Bagi-Nacsa 
Orfeuma, 22.35 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) ,  16.20 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 remény 
éjszakája ,  23.00 Grand 
Hotel  (spanyol) ,  0 .25 
Poi rot  (a ngol)
Pozsony 2
11.00 Generációk, 11.55 
Paralimpiai magazin, 
13.00 Műkorcsolya, 14.00 
Labdarúgás, 17.15 Mű-
lesiklás, 17.50 Florball, 
20.25 Műkorcsolya, 22.00 
Viharban (dán)

Markíza tv 
6.30 Tom és Jerry kalandjai, 
8.30 Lúzer SC (amer.), 10.15 
Karácsonyi angyal (amer.), 
12.20 Tor-túra (amer.), 
14.20 Huncutka (amer.), 
16.40 Shrek 2. (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Hurrikán 
(amer.), 22.35 Bölcsőd lesz 
a koporsód (amer.)

JOJ TV
7. 2 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 . 2 5  S z ü n i d ő ,  9 . 4 0  N á -
l u n k ,  11 . 0 0  K e d v e n -
c e k ,  11 . 4 0  C s i l l a g  s z ü -
l e t i k ,  14 . 0 0  A  h e t e d i k 
f i ú  ( k o p r .) ,  16 . 55  C u m -
l i k á t o r  (a m e r .) ,  19. 0 0 
K r i m i ,  19. 3 0  H í r a d ó , 
2 0 . 2 0  C s i l l a g  s z ü l e -
t i k ,  2 3 . 2 5  A  s i k e r t e -
l e n  ü z l e t  (a m e r .) ,  1 . 2 5 
K a r á c s o n y  b á r m i  á r o n 
(a m e r .)

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

TV2
7.05 T V2-a n i máció, 
11.15 Több,  m i nt  t e s tőr, 
12 .55 Épí t kezők ,  14.0 0 0 
Nicsa k ,  k i  beszél  még! 
(a mer.) ,  15.50 Ket tőn á l l 
a vásá r  (a mer.) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.50 Catch!  – 
úg y is  u tolé r lek!,  21.0 0 
A se t é t  t orony (a mer.) , 
23.0 0 Utódok (a mer.) , 
1.30 Szélcsend (a mer.) , 
3.25 Á lom Af r i ká ról 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.45 
High Life, 11.40 Kalando-
zó, 13.40 Lila füge, 15.10 
Házon k ívül, 15.45 Nászf-
rász (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.50 Jóf iúk, 20.05 
Star Wars (amer.), 23.20 
Bölcsőd lesz a koporsód 
(amer.), 2.25 Rejt jelek 
(amer.)

RTL II
10.00 Csaó, Lizzie! 
(amer.), 14.00 Segítség, 
bajban vagyok!, 17.00 
Szex és New York (amer.), 
19.50 A Showder Klub be-
mutat ja , 22.00 Showder 
Klub, 23.00 Nejem, nőm, 
csajom (magyar), 1.00 A 
f iam nélkül soha (amer.)

M2
12.35 Pom-Pom meséi, 
13.40 Nicky, Ricky és 
Dicky, 14.10 Póló, 15.50 
Mickey, 16.40 Lilo és 
St itch, 17.45 Vampir ina, 
20.00 Szik laszi r t i me-
sék (í r), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 A csen-
des bérgyilkos (amer.), 
23.45 Édes anyanyelvünk, 
1.35 Csendes bérgyilkos 
(amer.)

Duna tv
12 .50 Jó ebéd hez szól  a 
nót a ,  13.20 K a rácsony i 
t é l i  mesev i lág ,  14.50 Jel -
mezbá 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 Há zasság tö -
ré s  (mag ya r) ,  22 .35 Fi t z -
ca r r a ldo (német)

Duna World
8.25 Ö nök ké r t ék ,  13.20 
Hog y éle t ü n k leg yen , 
15.45 Hag yaték ,  16.15 
Sz í ne -java ,  17.15 Most 
a  Bud ay!,  17.50 Divat  é s 
d i zájn ,  18.50 Ö t  kont i -
nens ,  19.20 Sze rel mes 
f öld rajz ,  20.0 0 Gasz t ro -
a ng ya l ,  22 .35 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 
Pomádé (a mer.) ,  18 .15 
A konyhá m t i t ka ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 A vörös 
kapi t á ny (sz lová k),  2 .20 
A t ú sz (sz lová k)

Pozsony 2
14.0 0 Sz í nész legend á k , 
15.45 Jég korong,  18.45 
Es t i  mese ,  19.50 Hí r adó, 
20.10 Sz lová k ia  é s  a z  ad-
vent ,  21.30 A zsen iá l i s 
ba rá t nő (ola sz),  22 .30 
Labd a r úgás ,  23.0 0 Ba r-
ney és  a  nők ( ka nad a i)

Markíza tv
8.50 Shrek 2. (amer.), 10.45 
Chart Show, 13.00 Testre-
szabott kérdések, 13.45 A 
hurrikán (amer.), 16.00 Fel-
vég, alvég, 17.15 Szomszé-
dok, 19.00 Híradó, 20.30 
Szerelemvadászat (szlovák), 
23.05 A titkos ellenség 
(amer.)

,JOJ TV
10.25 Cu m l i ká tor 
(a mer.) ,  12 .30 Szág u l-
dó bomba (a mer.) ,  14.40 
Szen i l la  nyomába n 
(a mer.) ,  16.50 A nya ra ló, 
17.50 Új  la kások ,  19.0 0 
K r i m i ,  19.30 Hí r adó, 
20.35 A he ted i k men ny-
or szág ,  22 .35 Hi m m le r 
ag yát  Heyd r ich nek h ív-
já k (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 Újra-
tervezés, 21.35 Nyomd a 
gombot, tesó!, 23.00 Ma-
gánnyomozók, 1.00 Sher-
lock 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 Buc-
kó,  17.25 D r.  Plü ss i , 
18 .10 Tig r i s  é s  Mic i-
mackó,  19.15 Dóze rék , 
20.15 Sz ü le t e t t  sz i ng l i k 
(a mer.) ,  21.05 Én va-
g yok i t t ,  22 .15 A k usz-
t i k ,  23.25 A z A 38 Hajó 
sz í npad a ,  0.20 Viole t t a 
(a rgent i n)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.30 A világ egy te-
rített asztal, 14.00 Magyar-
ország f inom, 14.15 Jamie 
lefőzi Olaszországot, 15.10 
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 
Kékfény, 21.30 Elveszettek 
(angol), 22.35 Rejtélyek 
asszonya (amer.) 

Duna World
11.30 Kék bálvány (ma-
gyar), 14.20 Család-barát, 
15.55 Életkor, 16.20 Magyar 
krónika, 16.50 Öt kontines 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Ízőrzők, 
18.30 Itthon vagy!, 18.55 Nó-
tacsokor, 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 Olasz-
ország, 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, 13.20 
Florball , 15.50 A csil-
lagok utáni vágy, 16.20 
Regina, 17.30 A rendelő, 
18.30 Est i mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A diagnó-
zis, 21.30 A család, 22.25 
Egy mészárlás tör ténete 
(olasz-f rancia)

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

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.45 Tár-
gyalóterem, 14.50 Rend-
őrök akcióban, 17.30 
Hírek, 18.00 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Inkognitó, 
22.55 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 Újrater-
vezés, 21.35 Nyomd a gom-
bot, tesó!, 23.00 Magán-
nyomozók

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, 14.15 A he-
gyi doktor (német), 15.05 
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 
Önök kérték, 21.30 Vidám 
vidék (angol), 22.30 Velvet 
Divatház (spanyol), 23.20 
Magyarország, szeretlek!, 
0.50 Hogy volt?, 1.50 Rúzs 
és selyem

Duna World
11.20 Csalódások (magyar), 
13.15 Nemzetiségi magazi-
nok, 14.15 Család-barát, 15.50 
Család, 16.15 Szerelmes föld-
rajz, 16.45 Térkép, 17.10 Útra-
való, 17.55 Ízőrzők, 18.35 Itt-
hon vagy!, 19.00 Nótacsokor, 
20.00 Üdítő, 21.00 Híradó, 
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 Olasz-
ország, 16.55 Dur rel lék 
(angol), 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Hűtlenség 
szlovák módra (szlovák), 
21.45 Mediciek (olasz), 
22.45 A régi iskola

Pozsony 2
12.25 Új haza, 14.25 Tu-
dományos magazin, 15.20 
Ukrán magazin, 16.20 
Florball , 18.40 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 Jó tudni!, 21.40 
A farm, 22.55 Felvég, alvég 
(szlovák), 0.05 Cobra 11 (né-
met)

JOJ TV
12.30 Topsz tár, 12.45 Tár-
gyalóterem, 14.50 Rend-
őrök akcióban, 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Kr imi, 
19.30 Hírek, 20.35 Ha-
lálos i ramban 7. (amer.), 
23.40 Gyilkos gondolatok 
(amer.), 1.35 Rendőrök 
akcióban 

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 Újraterve-
zés, 21.35 Nyomd a gombot, 
tesó!, 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, 23.55 
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, 14.25 A he-
gyi doktor (német), 15.10 
Végtelen szerelem (török), 
16.05 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 
Csendes Don (orosz), 22.30 
A Laconia elsüllyesztése 
(angol-német), 0.00 Sza-
badság tér 89 

Duna World
11.50 Nász a hegyen (ma-
gyar), 13.20 Horvát krónika, 
13.50 Román krónika, 14.20 
Család-barát, 15.55 Magyar 
gazda, 16.20 Noé barátai, 
16.50 Novum, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Ízőrzők, 18.35 Nóta-
csokor, 19.30 Magyarország, 
szeretlek!, 21.35 Mindenből 
egy van, 22.35 Ridikül, 0.05 
Rejtélyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Csodála-
tos ker tek, 16.55 Dur rel-
lék (angol), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Wyat t 
Ear p (amer.), 23.35 Régi 
iskola , 0.35 Don Mat teo 
(olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Kerékpártúrák, 14.20 Mű-
vészetek, 15.15 Magyar ma-
gazin, 15.50 Florball, 18.10 
Kosárlabda mérkőzés, 20.25 
Dokumentumfilm, 23.35 Régi 
iskola

Markíza tv
11.45 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi t itkok, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat , 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Char t Show, 22.35 
A farm, 23.35 Szomszé-
dok (szlovák)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 13.45 A tár-
gyalóterem, 14.50 Rendőrök 
akcióban, 17.30 Híradó, 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 Egy 
kis szívesség (amer.), 23.20 
Gyilkos gondolatok 
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
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 Sport-
hírek, 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 Újraterve-
zés, 21.35 Nyomd a gombot, 
tesó!, 23.00 Magánnyomo-
zók, 1.00 Sherlock és Watson 
(amer.), 3.40 Gotham (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 Rejtjelek 
(amer.), 3.10 Amerika leg-
viccesebb videói

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, 19.25 Apol-
lo és a csodabogarak, 20.15 
Született szinglik (amer.), 
21.05 Én vagyok itt, 22.30 
Szellemekkel suttogó (an-
gol), 23.20 Kulisszák mö-
gött, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 A világ egy 
ter ítet t asz tal , 14.15 A 
hegyi doktor (német), 
15.05 Végtelen szerelem 
(török), 16.00 Don Mat-
teo (olasz), 18.00 Híradó, 
18.45 Fogd a kezem! (tö-
rök), 19.35 A hegyi dok-
tor (német), 20.30 Fáb-
ry, 21.55 Szerepszemle 
(amer.), 23.20 Ár tatlan 
gyilkosok (magyar), 1.20 
Rúzs és selyem

Duna World
11.25 Amer ikai komédia 
(magyar), 13.20 Nem-
zet iségi magazin, 14.20 
Család-barát , 15.55 Kék 
bolygó, 16.20 Opera Café, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Női 
kosárlabda Euroliga , 
20.00 Szenes Iván í r ta , 
21.35 Mindenből egy van, 
22.35 Ridikül, 0.05 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Cso-
dálatos ker tek, 16.55 
Dur rel lék (angol), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Aranyidők, 21.35 
Viktór ia k i rálynő (angol), 
23.05 Talkshow, 0.00 Don 
Mat teo (olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.20 
Mozi, 15.20 Roma magazin, 
16.00 Jégkorong, 19.00 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.40 
Labdarúgás, 23.05 Rendőr-
ség

Markíza tv
9.45 Családi történetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csalá-
di történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 A farm, 
22.55 Jó tudni!, 0.00 Cobra 
11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsztár, 12.55 Tárgyaló-
terem, 14.50 Rendőrségi 
esetek, 16.50 Nálunk, ott-
hon, 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 Újra-
tervezés, 21.35 Nyomd a 
gombot, tesó!, 23.00 Ma-
gánnyomozók

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
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Ízőrzők, 14.20 
A hegyi doktor (német), 
15.10 Végtelen szerelem 
(török), 16.00 Don Mat-
teo (olasz), 17.05 Ridikül, 
18.45 Fogd a kezem! (tö-
rök), 19.30 Fölszál lot t a 
páva, 21.45 A rózsa vére 
(magyar), 23.30 Velence 
magyar emlékei

Duna World
11.35 A fészek melege 
(magyar), 13.50 Öt kont i-
nens, 14.25 Család-barát , 
16.00 Kár pát expressz , 
17.25 Ízőrzők, 18.30 It t-
hon vagy!, 19.00 Nótacso-
kor, 20.00 Önök kér ték, 
21.35 Mindenből egy van, 
22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Csodála-
tos ker tek, 16.50 Dur rel-
lék (angol), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Szlo-
vákia , szeretlek!, 22.30 
Út talan utakon, 23.00 Ka-
szinó (amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.10 
Biatlon, 16.00 A Szlovák 
Paradicsom, 17.00 Szlo-
vák falvak encik lopédiá-
ja , 19.05 Est i mese, 19.50 
Híradó, 21.10 Isten gyer-
mekei (i ráni), 22.40 Do-
kumentumf ilm

Markíza tv
9.45 Családi tör ténetek, 
11.45 Cobra 11 (német), 
13.45 A farm, 15.00 Rend-
őrségi esetek, 16.00 Csa-
ládi tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.50 Pénzvadászat , 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 A farm, 23.00 
A gyilkológép (amer.)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsz tár, 12.45 Tárgyaló-
terem, 14.50 Rendőrsé -
gi esetek, 16.50 Nálunk, 
ot thon, 17.30 Hírek, 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Szét törve (amer.), 
23.20 Tudom, k i ölt meg 
(amer.), 1.35 Prof ik
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Kedvenc virágaink téliesítése

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

Dicsekszik a bolond a társainak:
– És képzeljétek, kaptam a menyasszonyomtól az 
eljegyzésünkre egy szép gyűszűt.
– Talán gyűrűt!
– Nem, gyűszűt. És még bele is vésetett egy szép 
feliratot.
– Mit vésetett bele?
– „Az eszed tokja!”
Az egérke és az elefánt találkozik:
– Hány éves vagy te elefánt, hogy ilyen nagyra 
nőttél?
– Kettő.
– Én is – mondja az egérke -, csak két hétig beteg 
voltam.
Gyerek az anyjához:
– Anya, apa miért kopasz?
– Mert sokat gondolkodik.
– És neked miért hosszú a hajad?
– Na, menjél szépen játszani!
…Több ezer telefonszámot tudok fejből, csak 
nem tudom melyik kié…

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Kicsit bizonytalan sa-
ját magával szemben, nem tudja, hogy is fogjon a feladataihoz. 
De bízik abban, hogy minden tisztázódik majd. Ne veszítse el 
önmagába vetett hitét. Érdemes most egy kicsit hagyni, hogy le-
csillapodjanak a dolgok, és semmiképpen sem indulatból hozni 
meg a döntéseit.
HALAK (február 21. – március 20.) Vegye el, amit az élet kínál 
önnek, és engedje el, aminek mennie kell. Közel engedhet vala-
kit, mert megbízik benne, de cserébe ön is közeledni szeretne. 
Ez csakis így működhet önök között. Legyen bátrabb és merje 
kimutatni érzelmeit.
KOS (március 21. – április 20.) Próbáljon most kicsit gyanak-
vóbb, kételkedőbb lenni, mert a most kínálkozó lehetőségek bár 
csábítóak, de két-három héten belül semmivé foszlanak. Halad-
jon tovább a megkezdett úton, még akkor is, ha elképzeléseihez a 
vártnál kevesebb segítséget kap.
BIKA (április 21. – május 20.) Olyan új érzések ébrednek ön-
ben, amelyeket nem igazán sikerül megfejteni. Egyet tehet, vé-
gezze nyugodtan a munkáját, és legyen nagyon körültekintő. 
Remek ötletei támadhatnak, önnek csak az a dolga, hogy hagyja 
szabadon áramlani az elképzeléseit.

IKREK (május 21. – június 21.) Ha valaki olyasmibe akarja 
belerángatni, amiről rossz véleménye van, maradjon állhatatos 
és utasítsa el az illetőt. Talán az az érzése támad, hogy itt a soha 
vissza nem térő alkalom, hogy olyan tegyen szert, ami a nyuga-
lom, a biztonság érzésével ajándékozza meg hosszabb távon. De 
ez nem így van.
RÁK (június 22. – július 22.) Kedvező az idő külföldi utazásra, 
nyelvtudás fejlesztésére. Érdemes erre költenie, mert hosszú tá-
von megtérül. Ha a házasságban élők, szeretnék társukat jobban 
magukhoz kötni, akkor most vessék be azokat az apró trükköket, 
amelyek mindig bejönnek!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha anyagi szempont-
ból vizsgáljuk ezt a hetet, akkor minden lehetősége adott lesz 
arra, hogy olyan pénz üsse a markát, amelyre nem számított. 
Illetve amelyet jó, ha titokban tart. Egyáltalán ne beszéljen az 
anyagi ügyeiről!
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Ne akarja egyszerre 
megváltani a világot, haladjon kis lépésekben, akkor biztos lehet 
benne, hogy minden döntését siker koronázza majd. Ha kapkod, 
azzal többet árt magának. Bizonytalan az érzéseiben, de a leg-
rosszabb, amit tehet, ha ezen kezd aggódni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bármennyire igyek-
szik is, nem tud mindenkinek megfelelni, és ez nyugtalanítóan 
hat önre, mert nem ehhez van szokva. Ezen a héten találkozhat 
valakivel, akit nem tud lenyűgözni. Hajlamos emiatt túlzásokba 
esni, pedig most a legfontosabb higgadtnak maradni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A komoly párkapcso-
latban élő Skorpiók könnyedén befolyásolhatják most partnerü-
ket. Amit ön szeretne, azt szeretné párja is. Házas- vagy élettársa 
támogatása, az őszinte beszélgetések, valamint a dicséret és az 
elismerés sokat javíthatnak kapcsolatukon.
NYILAS (november 23. – december 22.) Éppen csak lemarad 
valamiről, amit nagyon szeretett volna elérni, de ne hagyja, hogy 
ez kedvét szegje! A következő próbálkozással akár már teljes si-
kert is arathat. Igyekszik nem kimutatni az érzéseit addig, amíg 
nem tudja, hogy a másik, hogyan érez ön iránt.
BAK (december 23. – január 20.) Azokat a feladatokat keres-
se, amikből profitálhat is! A felszínen minden rendben van, de 
mélyen belül csalódottságot vagy haragot érezhet valaki iránt, 
aki egyébként fontos önnek. Meg kell tanulnia beszélni erről, és 
utána el is engedni ezt az érzést. Ideje lenne több szabadot adni 
önmagának.

Nyáron sokan vásárolnak lel-
kesen teraszukra vagy erké-
lyükre növényeket, melyekkel 
a tél eljöttével nemigen tudnak 
mit kezdeni. Ebben szeretnénk 
egy kis segítséget nyújtani, a 
legnépszerűbb évelő növények 
teleltetésével kapcsolatos út-
mutatónkkal.
A legtöbb szóban forgó nö-
vény déli származású, így a 
nálunk szokásos téli hideget 
nem viseli el.
A legmutatósabb dézsás te-
rasznövények többsége, így a 
leánder, a sétányrózsa, a bou-
gainvillea, az angyaltrombita, 
a murvafürt a mi éghajlatun-
kon egynyáriként viselkedik, 
ezért ezeket a fagyok előtt 
mindenképpen zárt helyre kell 
vinni.
Mínusz 5 fokig „télálló” a le-
ander, a fukszia, a datolyapál-
ma és a hortenzia.
A mínusz 10 fokot elviselő 
növények pedig a bambuszok, 
a puszpáng, a rozmaring és a 
babér.
Betelelés előtt a tövekről szed-
jük le az elhalt leveleket és 
elnyílt virágokat. A növények 
tövét szükség esetén mulcs-
csal fedjük be, ez megvédi az 
átfagyástól és kis mértékben a 
kiszáradástól is. Tévhit, hogy 
egész télen nem kell locsolni 
a teleltetett növényeket: ha 
földlabdájuk kiszárad, nem 
fognak tavasszal életre kelni. 
Az örökzöldeket fagymentes 
napokon feltétlenül öntözzük, 
mert lombjuk napos időben 
erőteljesen párologtat, így a 
nedvességet pótolni kell.
Gyakori hiba azonban a túlön-
tözés is, ebben az esetben a ta-
lajrögök közötti hézagokat víz 
tölti ki, a gyökerek nem jutnak 
levegőhöz. A növény ilyenkor 
egyébként is csak igen kevés 

vizet vesz fel, aminek követ-
keztében a gyökerek elkorhad-
nak, elpusztulnak.
Manapság már egyre több 
kertészetben van lehetőség 
bérteleltetésre, így ha igazán 
gondoskodni szeretne növé-
nyeiről, nyugodtan bízza őket 
szakemberekre.
Sokak kedvence a rozmaring, 
amelyet fűszerként és illatként 
is bátran használhatunk.
A bokrai 7 láb magasak és 
szélesek is lehetnek, de leg-
inkább Kaliforniában – ahol a 
hőmérséklet egyszámjegyűre 
zsugorodik télen, ott gondos-
kodni kell a rozmaring telelte-
téséről. Fontos, hogy beltérbe 
vigyük a hideg hónapokban. 
Sok kertész neveli a rozmarin-
got egész évben cserépben, így 
könnyű hordoz-
ni, ha megérke-
zik a hűvös idő. 
Csakhogy a nö-
vény évről-évre 
nagyobb lesz, 
ha lehetővé te-
szik számára a 
szabad gyökéreresztést és jó 
a talaj vízelvezetése, tavasztól 
őszig.

Íme az 5 jó tanács  
a rozmaring teleltetéséhez:

1. Emeljük meg időben a 
rozmaringot. Akár szabadon 
fejlődnek nyáron a kertben, 
vagy virágcserépben talajba 
süllyesztve, a nyár késői idő-
szakában már szükséges meg-
emelni őket. A következő 6 
hétben a cserepes rozmaringo-
kat tartsuk védett helyen, ahol 
félig kapnak napot – azaz csak 
a nap egyik felében. Ez segít 
nekik akklimatizálódni, alkal-
mazkodni a beltéri, kevesebb 
fényhez.
2. Metsszük meg. Amikor 
megemeljük a növényt, nagy-

jából a mérete felére vágjuk 
vissza. A metszett szárak 
egyébként tökéletesek a szárí-
táshoz.
3. Duplázzuk meg a vízelve-
zetésüket. A rozmaring telel-
tetésekor meglehetősen száraz 
talajra van szükség, így ha 
cserépben pihen, fektessünk a 
cserép aljába 2-3 cm vastagon 
aprókavicsot vagy perlitet, 
majd használjunk gyors-víz-
elvezetésű virágföld mixet. 
Helyezzük a cserepeket tálcá-
ra, s alulról öntözzük a rozma-
ringokat, azzal, hogy a tálcát 
töltjük meg vízzel.
4.Találjuk meg a megfelelő 
helyet a rozmaring telelteté-
séhez. A visszafogott napot 
kapó helyszín, egy délre vagy 
nyugatra néző ablak közelé-

ben számára 
tökéletes lesz, 
noha ilyen he-
lyet nehezeb-
ben találunk 
otthonunkban. 
A rozmaring-
nak mégis erre 

van szüksége. Ha egyik ablak 
sem kap fényes napot, akkor 
érdemes fluoreszkáló fényeket 
is használni. A növény számá-
ra a fény fontosabb, mint a hő-
mérséklet.
5. Alkalmazzunk ventillá-
tort. A mozgó levegő hiánya 
ugyanis serkenti a lisztharmat 
kialakulását, s hogy elkerül-
jük ezt a gyakori problémát, a 
növények közelében érdemes 
kis ventillátort járatni. Ha a 
rozmaring levelei fehéressé 
válnak a penésztől, azonnal 
távolítsuk el az érintett terüle-
teket, majd fújjuk be spray-jel 
a növényt: keverjünk össze 2 
evőkanál tejet egy csésze víz-
zel. Hatásos.

–úta–
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

EvyTom
Lakásfelújítás

Bontás * falazás * festés * mázolás * 
villanyszerelés* víz- és gázszerelés *

Tel.: 0905 450 570 

Eladó nagyobb
mennyiségben búza,
ár megegyezés szerint.

Tel.: 0908 720 348.

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!
Tel.: 0905 515 443

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energeti-
kai tanúsítványok

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

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Hízók eladók
Tel.: 0907 673 607

Eladó Búcson
(villanymotoros)

gabonadaráló
 Tel.: 0918 782 689

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk  
	mellnagyobbítást, 
		mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc– és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. 
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386. 
Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 
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LABDARÚGÁS

Ú S Z Á S

RÖPLABDA

Sportsikerek a Selye János Gimnáziumba

KOSÁRLABDA

K A R AT E

Az őszi bajnokság végső táblázatai (3. rész)
IV. liga

1. Ímely 15 11 2 2 42:10 35
2. Újlót 15 9 0 6 28:26 27
3. Nagysurány 15 7 5 3 31:21 26
4. Vágfarkasd 15 8 2 5 25:25 26
5. Garamkovácsi 15 8 1 6 37:22 25
6. Negyed 15 7 3 5 33:26 24
7. Ógyalla 15 6 5 4 23:16 23
8. Párkány 15 7 2 6 27:21 23
9. Tavarnok 15 6 4 5 31:17 22
10. Udvard 15 6 3 6 27:24 21
11. Nagygyöröd 15 6 2 7 26:27 20
12. Nagymegyer 15 6 0 9 29:33 18
13. Gúta 15 5 2 8 20:28 17
14. Naszvad 15 4 1 10 16:42 13
15. Kavarnok 15 3 2 10 19:53 11
16. Léva 15 2 4 9 16:39 10

A KFC tavasztól változásokra készül
A komáromi KFC vezetése az őszi idényzárást követően sze-
retné II. ligás csapatát új játékosokkal erősíteni, viszont több 
olyantól is meg kell válniuk, akik nem teljesítették a hozzá-
juk fűzött reményeket.

MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye
70:77 (38:38)

A 12. forduló pótmérkőzéseként a privigyei kosarasok érkeztek a 
komáromi sportcsarnokba. Két kiegyensúlyozott csapat játékából 
a rájátszásban a vendégek jöttek ki szerencsésebben. Komárom 
legjobbjai: Djordjevič 20, Stamenkovič 15, Bowman 14
MBK Rieker COM-therm – Pozsonyi Inter

74:97 (25:28, 21:25, 18:19, 10:25)
Az eredmény bizonyít: győzött a jobbik. Mindenesetre át 
kell értékelni a találkozón látottakat.

 Komáromi SJE – SPU Nyitra 2:3 (23,-20,23,-22,-12)
Kellemetlen meglepetésekkel teli találkozó volt a hétközi, hiszen 
az első szettben még fölényesen vezetett az egyetemi csapat, a má-
sodikat viszont elvesztette. A harmadik játékrészben ismét taroltak 
a komáromiak, viszont a negyediket elveszítették. A döntetlen után 
rájátszás következett, amiben a nyitraiaknak sikerült győzniük.

Komárom – Felsővízköz 3:2 (-23,-23,32,21,13)

November 26-án Nyitrán került sor a ra-
pidsakkverseny (villám) kerületi fordu-
lójára. Klenkó Éva Borbála, a bátorkeszi 
magyar tannyelvű alapiskola 6. osztályos 
tanulója sikeresen képviselte iskoláját. 
Évi a 7 fordulós rapid bajnokság 5. for-

dulója után a második helyen állt, míg 
végül az előkelő 7. helyen végzett. Fel-
készítő tanára Kubík Imre volt. A fiúk 
villámversenyének kerületi győztese 
Csémy Dávid lett. Ő a szentpéteri Kossá-
nyi József Alapiskola hetedikes tanulója.

Mikulás-napi futás gyerekeknek
A Szeretlek Gúta polgári társulás és a városi hivatal szerve-
zésében első ízben rendezik meg a Gútai Mikulás Maraton 
elnevezésű gyermekprogramot. 

– Korábbi, sikeres rendezvényeink mellett jogos 
bírálatot is kaptunk, hogy miért csak Gúta puruki 
városrészében vannak akcióink. Most úgy döntöt-
tünk, hogy egy vidám gyermekdélutánnal kedves-
kedünk az alvégieknek is és természetesen a gútai 
kicsiknek. December 7-én a Liget utcai gyermek-
játszótéren 13 órától kézműves gyermekfoglalko-
zások lesznek, majd 14 órától mikulásnapi futóver-
senyre kerül sor, majd a találkozót Ágoston Anita 
gyermekkoncertje zárja. Természetesen megjön a Mikulás is és 
lesz zsákjában minden jó! – újságolta dr. Viola Miklós, a rendez-
vény fő szervezője.

Az elmúlt hetekben sem állt 
meg az élet a sportversenyek 
terén a komáromi Selye János 
Gimnáziumban. 2019 novem-
berében került sor a következő 
sportvetélkedőkre.
2019. november 21-én került 
megrendezésre a középiskolás 

fiúk futsal járási döntője. A 
versenyen rendkívül izgalmas 
meccsek zajlottak, végül a Se-
lye János Gimnázium a 10 csa-
pat közül az előkelő 3. helyen 
végzett. A csapat résztvevői: 
Bagita Benedek, Beke Bálint, 
Beke Zsolt, Cagala Dávid, Far-

kas Csaba, Gál Márk, Hollósi 
Csaba, Jánosdeák Márk, Lesko 
Levente, Molnár Zoltán, 
Nagy Dávid, Szegi Erik 
és Pleva Levente voltak. 
A csapat felkészítője dr. 
Gyurenka István tanár úr.
2019. november 25-én 
zajlott a járási asztalite-
nisz középiskolás lányok 
bajnoksága. A csapat 
tagjai: Fehér Fruzsina 
Anna, Szabó Csilla, Szi-
geti Fanni és Téglás Pan-
na voltak, akik kemény 
küzdelemben, mindvégig 
izgalmas játszmák után 
az 1. helyen végeztek. Já-
rási győztesként iskolán-
kat a kerületi fordulóban 
képviselik. Felkészítőjük 
Diósi Viktor tanár úr.
2019. november 27-én 
Surányban zajlott a tol-
laslabda középiskolás lányok 
kerületi döntője, ahol iskolán-
kat két diáklány képviselte: 

Fonód Lilla és Bencsik Eszter, 
akik hét csapatból a 3. helyen 

végeztek. A csapat kísérője 
Fonód Tibor igazgatóhelyettes 
volt.  Andruskó Imre

A gútai birkózósport nem 
csupán a hazai, de a nemzet-
közi porondon is évek óta az 
utánpótlás-képzés élvonalába 
tartozik. November 23-án az 
ausztriai Steinbrunnban lép-
tek szőnyegre a gútai birkó-
zópalánták, ahol a nemzetkö-
zi versenyen is remekül helyt 
álltak. Ezen a rangos szabad-
fogású tornán öt ország több, 
mint 200 versenyzője lépett 
szőnyegre, s a gútaiak három 
érmet is szereztek.
Az előkészítő korosztály 57 
kg-os súlycsoportjában Góth 
Tamás aranyérmes lett, a 
fia ta labb diákok 42 kg-os 
súlycsoportjában Lakatos 
Patrik, illetve az idősebb di-
ákok 63 kg-os súlycsoportjá-
ban Duráč Dávid bronzérmes 
lett.  -Gmisi-

B I R K Ó Z Á S

Alex Kušík hétszeres szlovák bajnok lett!
 

Trencsénben rendezték meg november 22-e és 24-e között a 
kismedencés úszóbajnokságot. A versenyen a hazai úszóelit 
valamennyi szakosztálya képviselte magát, így 48 klub 281 
úszója állt startkőre.

S A K K

– Elég nagy változásokkal számolunk. Több olyan játékosunk 
is van, akik nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeinket, 
ezért elbúcsúzunk egymástól. Ezzel egyidőben természetesen 
vannak olyan kiszemeltjeink, akikkel tárgyalunk. Mint ismere-
tes, az őszelőn távozott a csapattól Jozef Olejník edző, mert a 
kommunikáció a csapat és közte már nem volt tökéletes, így arra 
a következtetésre jutott, hogy mindenkinek az lesz a legjobb, ha 
ő távozik. Mi pedig nem tartottuk vissza. Azóta Szijjártó István 
készíti fel a csapatot, és valószínű, hogy tavasszal is ő ül majd a 
kispadon. Tavasszal a kieső zónától minél messzebb kell kerül-
niük. Ez a csapat és az edző közös feladata. Korábbi, kameruni 
csatárunk, Bayemi végre visszatért Komáromba, tavasztól Goran 
Matičcsal is számolunk, tehát mindehhez adottak lesznek a felté-
telek – árulta el Szüllő Béla mérnök, a KFC alelnöke.

Rudolf Farmadín
emlékverseny

A Nyitrán megrendezett 
nemzetközi megmérettetésen 
54 klub 508 versenyzője lé-
pett tatamira, ami egyben azt 
is jelzi, hogy az öt gútai taiyós 
nagyon erős nemzetközi me-
zőnyben vett részt. A verse-
nyen a hazai versenyzők és a 
környező országok verseny-
zőin kívül szerb, horvát, bos-
nyák és izraeli versenyzők is 
küzdöttek az eredményekért. 
A versenyzőket ismét Kiss 
Tibor mester kísérte el.

Egyéni eredmények:

1. helyezés: Jóba Attila, kate-
gória: Kumite seniori +75 kg
3. helyezés: Takács Márió, ka-
tegória: Kumite férfiak Masters 
+35 rokov OPEN
5. helyezés: Erdélyiová Nina, 
kategória: Kumite lányok 12-
13 rokov +50 kg
Pontszerzők: Ilcsiková Izabel-
la és Kiss Bence helyezés nél-
kül végeztek.

A járási labdarúgószövetség elnökének kupájáért
meghirdetett versenyt Szentpéter csapata nyerte

A mérkőzések:
Dunaradvány/Marcelháza B – Keszegfalva 2:0 góllövők: Les-
ko, Hegedűs * Szentpéter – Dunamocs 1:2 góllövők:Urbánek 
– Nagy 2 * Bátorkeszi – Búcs 0:2 góllövők: Kósa, Halász * 
Hetény – Dunaradvány/Bátorkeszi B 0:1 góllövő: Lesko * 
Keszegfalva – Szentpéter 2:2 góllövők: Csepreghy, Mészáros, 
illetve Jóba 2 * Dunamocs – Bátorkeszi 4:0 góllövők: Nagy 
2, Kovács, Varró * Szentpéter – Hetény 3:1 góllövők: Jóba 
2, Lengyel, illetve Marikovec * Bátorkeszi – Keszegfalva 1:1 
góllövők: Oláh, illetve Mészáros * Búcs – Dunamocs 3:0 gól-
lövő: Bódis 3 – mesterhármas * Dunaradvány/Marcelháza 
B – Szentpéter 1:2 góllövők: Hegedűs – Urbánek 2 * Hetény 
– Bátorkeszi 1:2 góllövők: Tóth, illetve Oláh 2 * Keszegfalva 
– Búcs 3:2 góllövők: Černý, Farkas, Újj, illetve Halász, Csicsó 
* Bátorkeszi – Dunaradvány/Marcelháza B 0:2 góllövők: Svi-
tel, Lesko * Búcs – Hetény 0:3 góllövők: Molnár 2, Kováč * 
Dunamocs – Keszegfalva 0:0 * Szentpéter – Bátorkeszi 2:0 
góllövő: Urbánek 2 * Dunaradvány/Marcelháza B – Búcs 0:1 
góllövő: Kósa * Hetény – Dunamocs 1:2 góllövők: Marikovec, 
illetve Bábi, Nagy * Búcs – Szentpéter 0:1 góllövő Lengyel * 
Dunamocs – Dunaradvány/Marcelháza B 1:1 góllövők: Pa-
luska, illetve Balogh * Keszegfalva – Hetény 0:0

A végső sorrend:
1. Szentpéter  6 4 1 1 11:6 13
2. Dunamocs 6 3 2 1  9:6 11
3. Dunaradvány/Marcelháza B 6 3 1 2   7:4 10
4. Búcs 6 3 0 3   8:7 9
5. Keszegfalva 6 1 4 1  6:7 7
6. Bátorkeszi 6 1 1 4   3:12  4
7. Hetény 6 1 1 4  6:8  4

Régi formáját hozta a komáromi 
csapat, s ennek köszönhetően a 
vendégeket időben sikerült hát-
ra szorítani. Az első két szettet 
ugyanis a vendégek nyerték. 
Szerencsére a második félidő-
ben már a komáromiak vették át 
a vezetést és a találkozó döntet-
lennel ért véget. A rájátszásban 
a komáromi kézisek bizonyí-

tották, hogy az első két szettben 
csak megbotlottak.A komáromi úszókat Knihár 

Michal mesteredző vezetésé-
vel Alex Kušík és Kevin Bie-
lik képviselte. Minketten a 
szlovák junior válogatott tagja 
és nekik is köszönhető, hogy 
Komárom ennek a sportrágnak 
a fellegvárává válhatott, nem 
szólva arról, hogy a klub az 
úszószakosztályok értékelésé-
nél a negyedik lett.
A komáromi Ľ. J. Šulek Gim-
názium diákja, Alex Kušík 
nyolc versenyágban indult 
és a 400 m-es gyorsúszásban 
aranyérmes lett. Egy kivéte-
lével (az 50 m-es mellúszás-
ban – itt időütközés volt más 
versenyszámával) valamennyi 
versenyben rajtkőre állt és az 
elődöntőkből a döntőbe ke-
rült. Az 50 m-es, 100 m-es és 
200 m-es gyorsúszáson kívül a 
200 m-es mellúszásban, a 100 
m-es és 200 m-es váltószám-
ban rekordidővel, hétszeres 

bajnoki címet szerzett. Ezzel 
az eredményével a bajnokság 
legsikeresebb versenyzője lett. 
Nem mellesleg, a verseny so-
rán három egyéni rekordját is 
megdöntötte.
Kevin Bielik az 50 m-es mell-
úszás, a 100 m-es pillangó és 
a 100 m-es gyorsúszás távján 
rajtolt. Mindhárom verseny-
számának selejtezőjéből a 
döntőbe küzdötte fel magát. 
Az 50 m-es mellúszás és a 100 
m-es pillangóúszás verseny-
ében három egyéni rekordját 
megdöntve ezüstérmes lett, 
majd a 100 m-es gyorsúszás-
ban bronzérmet szerzett.
Michal Knihár edző az orszá-
gos bajnokságot értékelve el-
mondta, hogy Alex még a nyár 
folyamán részt vett a juniorok 
világbajnokságán, a budapesti 
világkupán, a Slovakia swim-
ming Cup-on, a dániai baj-
nokságon, amelyek nagyban 
hozzájárultak versenyszelleme 
erősítéséhez úgy, hogy közben 
eleget kellett tennie az orszá-
gos válogatott versenyeinek 
is. A felkészülés viszont jól 
sikerült mindkettőjük számára, 
ám itt az ideje, hogy a verseny-
számokat csökkentsék. A leg-
optimálisabb, ha csak három 
úszásnemben állnak rajtkőre.
A komáromi úszókra az év vé-
géig vár az idősebb diákok és 
felnőttek országos bajnoksága, 
és számukra a versenyév de-
cember 21-én, a győri Scitec 
Open nyílt bajnokságával ér 
véget.

– MiKni –



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Hajósyová Eva (75 éves), Bátorová Ele-
onóra (47 éves), Adamiková Ildikó (56 éves), a gútai 
Forró Terézia (80 éves) és Őszi Terézia (83 éves), 
a kavai Szabóová Terézia (73 éves), a marcelházai 
Marcinkó Mária (82 éves).

Emléküket megőrizzük!

Helyesbítés!
Lapunk 46. számában sajnálatos hiba történt, mert 
az elhalálozott nevét tévesen közöltük. Helyesen:  
a komáromfüssi Komjáti Ágnes (80 éves). 

Az érintett családtól elnézést kérünk.

Komáromban született: az ógyallai Laka-
tosová Viktória és Jávorka Dorina, a ko-
máromi Bese Emma, Muhar Erik, Svitek 
Boglárka és Kollárová Veronika, az izsai 
Petróková Viktória, a pozsonyi Bútorová Berni-
ce, a marcelházai Szabóová Lucia és Viderman Be-
nett, a nagymegyeri Barkus Zsófia, a csallóközara-
nyosi Balogh Rebeka és Tuška Léna, a virti Takács 
Mátyás, az örsújfalui Molnárová Zoé, a megyercsi 
Kollár Adrián, a dunamocsi Szilvová Jázmin, a baj-
tai Farkas Ottó, valamint a bajcsi Sztojka Szelim.

A Dunatáj receptkönyvéből

Sajtos-tejfölös 
tepsis hús

Hozzávalók:
A tésztához:
250 g cukor
250 g dió
1 db tojás
1 db tojássárgája
0,25 tk fahéj
1 csipet szerecsendió
1 csipet szegfűbors
A habcsókmasszához:
1 db tojásfehérje
1 csipet só

125 g porcukor
1 tk citromlé

Omlós párizsi
diós rudak

Elkészítése:
A tésztához a diót elkeverjük a cukorral és a fűszerekkel. A 
tojást és a tojássárgáját elkavarjuk, majd a cukros-diós keve-
rékhez adjuk. A kézi mixerrel eldolgozzuk, majd kézzel sima 
tésztává gyúrjuk. Alufóliába csomagoljuk, és kb. 1 órára be-
tesszük a hűtőbe.
A sütőt 150 fokra előmelegítjük. A tésztát kevés cukorral meg-
szórt munkalapon kb. 25x22 cm nagyságúra és ½ cm vastagságúra 
nyújtjuk.
A habcsókmasszához a tojásfehérjét a sóval kemény habbá ver-
jük, apránként hozzádolgozzuk a porcukrot és a végén a cit-
romlevet. A masszát egyenletesen a tésztára simítjuk.
Késsel kb. 6x2 cm rudakra vágjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
rakjuk. Betoljuk az előmelegített sütőbe, és kb. 12-15 perc alatt 
világosra sütjük. Sütési hőfok: 150°C

ÚJSZÜLÖTTEK

december  7-én Ambrus
december  8-án Mária, Marína
december 9-én Natália
december 10-én Judit
december 11-én Árpád
december 12-én Gabriella
december 13-án Luca

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

Elkészítése:
A húst enyhén kiklopfoljuk, majd sózzuk-borsozzuk. Egy kisebb 
tepsibe / sütőtálba terítjük a bacon szeleteket – lehet szorosan, kis 
átfedéssel is –, majd ráterítjük a hússzeleteket. A vöröshagymát 
felaprítjuk, és a tejfölhöz adjuk 2 evőkanál olajjal együtt. Belere-
szelünk 5 dkg sajtot, és összekeverjük.
Egyenletesen a húsra kenjük a hagymás-tejfölös keveréket úgy, 
hogy mindenhova jusson, majd ráreszeljük a maradék sajtot, és 
ha kész, 180 fokos sütőbe toljuk. Kb. 45 percig sütjük, 20 percig 
alufóliával lefedve, majd anélkül. Ha ennyi idő elteltével még nem 
pirult meg a sajt, további 5-10 percig sütjük. Közben elkészítjük a 
köretet: a krumplipürét a szokásos módon elkészítjük (sós vízben 
megfőzzük a krumplit, leöntjük a főzővíz nagy részét, adunk hoz-
zá vajat, esetleg tejet / tejszínt, és krémesre törjük-keverjük.
A vöröshagymákat felszeleteljük, és felforrósított zsíron meg-
dinszteljük- pirítjuk. Közepesnél kicsit nagyobb fokozaton 15-
20 perc kb. Ha szépen megpirult, a krumplipüré mellé / beleke-
verve kínáljuk.
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Németórákat tartok * Telefon: 0915 608 271

Lakás- és berendezésbiztosítás
a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Komárom
UHLIE – SZÉN

A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Viac druhov UHLIA
Többfajta SZÉN és Fabrikett
Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,

(Péter-kályha), tűzhelyek és füstcsövek.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

A POLGÁR temetkezés
azonnali belépéssel

fe lvesz s írásókat,  sofőrt .
Jelentkezni lehet az üzletben személyesen Nemesócsán /a Főút 

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

romban az üzletben (Kossuth tér 11)
a fenti telefonszámokon.

Komáromi taxi-szolgálat
felvételre keres:

 • Diszpécsert
 • Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386

Öreg házak belső javítása, lakások felújítása,
tető- és csempéző munkák, térkőlerakás,

kerítések felépítése.
Tel.: 0905 295528.

Hozzávalók:
6 szelet sertés rövidkaraj
só, bors
1 nagyobb fej vöröshagyma
15 dkg szeletelt bacon
15-20 dkg tejföl
2 evőkanál olaj
20 dkg reszelt sajt (gouda 
vagy füstölt sajt – ízlés sze-
rint)
A krumplihoz 
(körítésként ajánlott):
Egy adag krumplipüré

4-5 evőkanál sertészsír
3 fej vöröshagyma


