Az együttműködés
zavartalan lesz
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December 1-jén megtörtént az első polgármesteri egyeztetés Észak- és DélKomárom között. A megbeszélésen dr.
Molnár Attila polgármester régi barátját, a nemrégiben megválasztott, ám
még polgármesteri tisztségébe be nem
iktatott Stubendek Lászlót, fogadta,
akivel az új komáromi híd mielőbbi
megépítésének fontosságáról, az ipari
parki munkahelyteremtés előmozdításáról, a közös kulturális és sportn
programok szervezéséről, és az egészségügyi, kiemelten a mentőszolgálati
területen való szorosabb együttműködésről egyeztettek.
Mint arról korábban már beszámoltunk, Molnár Attila és Stubendek László a Microsoft dél-komáromi üzemének bezárásakor mindenkit megelőzve látott hozzá a
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● Megszépült az
Öregvár Ferdinánd(2. oldal)
kapuja

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP

gyár felvidéki dolgozói munkahelykeresési problémáinak
megoldásához. Nekik köszönhetően napjainkban a régi
alkalmazottak közül már csupán 400 felvidéki „nokiást”
nem tudtak elhelyezni. Tárgyalásuk során szóba került a
közös testületi ülések bevezetésének szorgalmazása, csakúgy, mint a gazdaságfejlesztési és területrendezési tervek
összehangolásának kérdése is. A felek egyeztettek arról
is, hogy közösen lépnek fel azért, hogy a MÁV IC-járatai
megálljanak Komáromban. Észak-Komáromba a vasúti
híd állapota miatt nem érkezhetnek nemzetközi vonatok,
ám a dél-komáromi megálló megoldást jelenthetne a nemzetközi járatok elérésére. A két városvezető szándéka szerint az első, úttörő jellegű találkozót a jövőben rendszeres
polgármesteri egyeztetések követik majd.
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Robert Kaliňák szlovák belügyminiszter rendelete szerint januártól kérvényezhetik a törvényi megfogalmazásra hiszlovák állampolgársági jogszabály alapján elveszített szlovák állampolgárságuk vis�- vatkozva teszi.
szaállítását azok, akik úgy vették fel egy másik ország állampolgárságát, hogy abban A belügyminisztérium új renállandó lakhellyel rendelkeztek. A miniszteri rendelet a szlovák állampolgársági törvény delete szélsőséges cinizmusával
azon kitétele alapján valósul majd meg, amely lehetővé teszi, hogy „államérdekből” kivé- a Beneš-dekrétumokat idézi.
telesen olyan személyek is megszerezhessék a szlovák állampolgárságot, akik egyébként E szerint Szlovákiának érdeke
nem tesznek eleget azoknak a feltételeknek, amelyeket az odaítéléshez teljesíteni kell. A szlovák állampolgárságot adni
januártól hatályos miniszteri rendelet alapján azok kaphatnak majd ilyen kivételt, akik az országot önként elhagyóknak
ezt igénylik és közben teljesítik azt a feltételt, miszerint úgy és akkor veszítették el szlo- (akik esetleg soha nem is tervezvák állampolgárságukat, hogy közben állandó lakhellyel rendelkeztek abban az ország- nek visszatérni), ha azok szloban, amelynek állampolgársága megszerzése miatt a szlovákot elveszítették. Az üggyel vákok, míg Szlovákiának nem
kapcsolatosan az alábbiakban az MKP országos elnökének közleményét közöljük:
érdeke, hogy szlovák állampol2010-ben a Fico-kormánynak a még jobban elrugaszkodik: a gen államhoz fűződő „élő kap- gárok maradjanak az országban
szlovák állampolgársági törvény szlovák állampolgárság a ren- csolatát” (pl. Németországban született, élő, dolgozó, adót fizemódosítása melletti jogi érve des szabályok megkerülésével bejegyzett lakhely, munkahely). tő polgárai, ha azok magyarok.
Berényi József,
az volt, hogy a magyar állam- visszaszerezhető, feltéve, hogy A rendelet mindezt a „Szlovák
az MKP országos elnöke
polgársági törvény ellentétes a a kérelmező igazolja egy ide- Köztársaság érdekére” vonatkozó
nemzetközi joggal, mert a magyar állampolgárság Magyarországhoz fűződő „élő kapcsolat”
(magyarországi állandó lakhely/
tartózkodás) nélkül is megszerezhető. A szigorítás megalkoAz önkormányzati választások utáni első taggyűlését tartotta meg az MKP komáromi alaptóit már akkor sem zavarta az a
szervezete, amelynek végkimenetele előrelátható volt. Mint ismeretes, Czíria Attila, az edkövetkezetlenségük, hogy bündigi
elnök korábban már bejelentette lemondását, amelyhez csatlakozott az alapszervezet
tetésként éppen olyan szlovákiai
elnöksége is, így az alapszervezetben tisztújításra is sor került.
magyarokat fosztanak meg szloA 136 tagból 49-en jelentek nem kaptak felvilágosítást, Farkas Attilát és Korpás Pétert
vák állampolgárságuktól, akiket
meg az ülésen, ahol elsősorban viszont nem kis meglepetés- választották. Ezután a résztvenagyon is „élő kapcsolat” fűz
arra lettek volna kíváncsiak re a nyolctagúvá átalakított vők java része felháborodottan
Szlovákiához, hiszen mindmáig
a résztvevők, hogy valójában elnökség hat helyére Czíria távozott az ülésről, így a 7. és
itt élnek, dolgoznak, adóznak.
mit tartalmazott a Petheő-Czí- Attila, Petheő Attila, Szabó 8. elnökségi tagot már nem
A 2015. január 1-jétől hatályba
ria páros által ellenjegyzett Béla is visszakerült. Elnökké tudták megválasztani. Komáléptetni tervezett belügyminiszHíd-MKP-s szerződés. Erről Csintalan Zsuzsát, alelnökké romban a helyzet változatlan...
tériumi rendelet a józan észtől

Az MKP komáromi alapszervezete
nem képes megújulni!

Vasárnap hajnalban többen is elhajtottak a személygépkocsironcs mellett, amelyben a 22
éves kolozsnémai Beke Vilmos   szenvedett halálos sérüléseket. Senki nem állt meg, nem
riasztotta a mentőegységeket. Órákkal később a szerencsétlenül járt sofőrre a barátja talált
rá és próbált rajta segíteni, de hasztalanul. A Škoda Fábia típusú gépkocsi valószínűleg
gyorshajtás miatt lesodródott az úttestről és fának ütközött. A karambol súlyosságára jellemző, hogy a gépkocsi szószerint kettétört és a szerencsétlen gépjárművezető a helyszínen
szörnyethalt. Az előzetes szakértői vizsgálat egyelőre kizárta annak lehetőségét, hogy műszaki okok miatt vált irányíthatatlanná a kocsi.

Letette esküjét Gúta újraválasztott
polgármestere, Horváth Árpád
és az új képviselőtestület
zottság elnöke ismertette a
helyhatósági választás eredményeit, majd a képviselők
nesztora, Árgyusi Imre előtt
tette le a hivatalos esküt. A
képviselő jelképesen átadta
a polgármesternek a város
szimbólumait. A polgármes-

n

● Kórustalálkozó Bátorkeszin (3. oldal)
● Egy „hiteltelen” újság
hitelessége (3. oldal)
● Téli növényvédelem
(4. oldal)

Éljünk külföldön, hogy magyarok lehessünk?

Halálos baleset Csallóközaranyosnál!

Hétfőn a kora délutáni órákban került sor a Komáromi
járás városai közül elsőként
Gútán az újraválasztott Horváth Árpád polgármesteri beiktatására, majd a képviselők
eskütételére. Először Finta
Zoltán, a városi választóbi-

Lapunk
tartalmából:

teri beiktatás után a képviselők esküje következett, s ezek
után megkezdődhetett az első
hivatalos testületi ülés is. Első
ülésén az újdonsült testület jóváhagyta a tárgyalási tervet,
megválasztották a szakbizottságok elnökeit és feladatul adták
a polgármesternek a 2015-ös év
tárgyalási rendjének kidolgozását. A polgármester munkáját
továbbra is Koczkás Beáta alpolgármester segíti.
Pénteken, december 12-én, 14
órakor az Ógyallai Vmk nagytermében megtartott beiktatás
után foglalja el polgármesteri
székét Basternák Ildikó, december 15-én pedig Stubendek
László ül Komárom városának
polgármesteri székébe.

Jubileumi lemezbemutató a Komáromi Jókai Színházban

Negyedszázada együtt a Kor-Zár

December 20-án 18 órától a
fennállásának negyedszázados
jubileumát ünneplő Kor-Zár
verséneklő együttes ad ünnepi
hangversenyt a Komáromi Jókai Színházban.
A világ megváltozott, de a ze-

nekar költészet iránti tisztelete
nem kopott meg. Ez alkalommal a klubesteken vendégül
látott költők verseiből válogattak a most megjelenő lemezre,
melynek címe: Mozi.
A koncerten az új lemez meg-

zenésített versei mellett felcsendülnek az elmúlt 25 év jól
ismert dallamai is.
Ezen a koncerten is, ahogy
mindig, a műsort és a hangulatot vendégművészek teszik
majd színesebbé, úgy, mint
Kátai Zoltán, Vadkerti Imre és
Naňo Nimród, a zenei hangzást
pedig a sokféle hangszer és a
zenekar tagjai: Fujas Andrej,
Madarász András, M. Zsapka
Mónika, Pikler Attila, Sipos
Dávid, Varjú Attila, Zsapka
Attila, Zsapka Zsolt.

Jótékonysági
karácsonyi
műsoros est
December 15-én, hétfőn 17
órától kerül sor a Kantha
Dóra Alapítvány rendezé
sében arra a műsoros estre,
amelyet Komárom város és a
Komáromi Művészeti Alapiskola közös szervezésében
– immár hagyományosan – a
rákbeteg gyermekek megsegítésére tartanak. A műsorban fellépnek a MAI tánc és
zene szakos tanulói és pedagógusai. A műsor előtt a vmk
folyosóján kiállítást nyitnak,
amelyet a gyermekonkológián kezelt betegek alkotásaiból állítottak össze.

KEDVEZMÉNYES
HITELEK
A LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ KÖLCSÖN
4 000 EURÓIG

Felvételeink a hétfői ünnepi eskütétel pillanatait örökítették meg. Fent Horváth Árpád megnyitója, ill. Finta Zoltán
beszámolója közben látható. Jobbra az új önkormányzat
tagjait, jobbra fent az ünnepélyes polgármesteri eskütételt,
ill. a képviselők avatását örökítettük meg.

HÁZASTÁRSI KÖLCSÖN 10 000 EURÓIG

JELZÁLOGHITEL 100 000 EURÓIG
KOMÁRNO, ul. Petöfiho 11
www.kolcsonok.sk

( 0918 709 049
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Miután Komárom város átvette értékes történelmi örökségét, a közép-európai jelentőségű erődrendszert, vált csak igazán nyilvánvalóvá a tény, hogy annak fenntartása, illetve
helyreállítása messze meghaladja anyagi lehetőségeit, s hamarosan megtapasztalta azt is,
hogy ebbéli igyekezetében csak igen szerény mértékben, pontosabban csak pályázatok
útján juthat erre a célra némi állami támogatáshoz. Most, a huszonegyedik század elején
történelmi leckeként élhetjük meg azt, hogy sok-sok évszázaddal ezelőtt csupán a komáromi vár építése, fejlesztése és fenntartása mekkora anyagi terhet róhatott a császári és
királyi kincstárra, amelynek anyagi erőforrásai folyton elapadtak, nem is szólva a fegyverzet biztosításáról és a katonaság zsoldjáról. És a komáromi vár csak egyike volt a török
veszedelem elhárítására felállított végvárrendszernek. . .
Tény és való, hogy a komáromi vár
ma meglehetősen siralmas látványt
nyújt a látogatóknak, akik azonban
azt is megtapasztalhatják, hogy évről évre megszépül egy-egy része, s
gazdája mindent megtesz annak érdekében, hogy szerény anyagi lehetőségeihez mérten óvja és istápolja
tulajdonát. Bár az is az igazsághoz
tartozik, ha ebben az ütemben folyik
továbbra is a vár felújítása, még az
utánunk következő nemzedékeknek
is lesz bőven tennivalójuk. De a
nagy csodák sok apró csodából születnek és ilyennek lehettek szem- és
fültanúi mindazok, akik december
3-án a délelőtti órákban jelen voltak az Öregvár felújított Ferdinándkapujának az ünnepélyes átadásán,
amely újabb állomása volt a vár újjászületésének. Még mielőtt a dolgok
előrehaladta feletti türelmetlenséggel vádolna bárki, elismeréssel kell
szólni az előzményekről is, amelyeknek egy-egy szerény, de mégis
jelentős mozzanatát képezte például
a hajdani lőporraktár felújítása és
kihasználása, az Újvár főbejáratául
szolgáló Lipót-kapu restaurálása,
a kapubejárat fölött a várudvar felé
néző tábla felújítása és legutóbb az
Öregvár kazamatáiban létesített úgynevezett vaklabirintus átadása is.
A Ferdinánd-kapu felújítása is Csütörtöki András szobrászművész, restaurátor nevéhez fűződik, akinek az
ebbéli munkálatok kivitelezésében
két cég, történetesen a KOMWERK
és a RENOCOM szakemberei segédkeztek. A komáromi vár legrégebbi és legbecsesebb kőemlékének
a felújítási munkálatai még 2007-ben
vették kezdetüket és több szakaszban nyolc esztendőt vettek igénybe.
Ami a ráfordított anyagiakat illeti, a
teljes összeg mintegy 115 600 eurót
tesz ki, s ebből 96 000 eurót a kulturális minisztérium pályázatán nyerték és mintegy 20 000 eurót teremtett
elő a város a saját költségvetéséből.
Visszapillantva a nyolc év eseményeire említést érdemel, hogy az érdembeli helyreállítási munkálatokat
szakavatott állagfelmérés és restaurátori kutatások, feltárások előzték
meg. Elsőként 2009-ben a várkapu

feletti monumentális feliratos mészkőtáblát tisztították meg a rárakódott
szennyeződésektől, a sérült részeket
kiegészítették, eltávolították a korábbi szakszerűtlen beavatkozások
nyomait és konzerválták az 1550-ből
származó domborművet, amelynek
latin felirata közli a szemlélődővel,
hogy a várat I. Ferdinánd német-római császár, cseh és magyar király,
spanyol koronaherceg és osztrák
főherceg, Burgundia hercege emelte. A felirat feletti ékítmény pajzsot
tartó két szárnyas griffet ábrázol.
A pajzson Habsburg címer látható,
amely felett az uralkodót jelképező
korona trónol és a címeres pajzsot
mintegy körülöleli az Aranygyapjas
rend jele. Az idényszerűen továbbfolyó munkálatok során 2011-ben a
kapu homlokzati részét és a belső oldalsó falakat restaurálták, miközben
eltávolították a kapualj másodlagos
befalazásait és nyílásait. Egy évvel
később megújultak a Ferdinánd-kapu oldalsó szegélyei és belső részei,
majd tavaly a kapualj elülső részével
folytatódtak a munkálatok, restaurálták többek között a boltíves részeket,
a csapórács működtetésére szolgáló
részeket és konzerválták a falakat.
Az idén megújult a várkapu udvarra néző belső homlokzata, miközben
ez alkalommal is eltávolították a későbbi beavatkozások nyomait, pótolták a hiányzó vakolatot és festést. A
helyreállítási munkálatok utolsó szakaszában helyreállították a kapualj
talajszintjét, eltávolították a korábbi
betonozás nyomait és helyreállították a korábbi kőpadlót. Ennyit tehát
dióhéjban a korábbi években a kapu
helyreállításával kapcsolatosan történtekről. Annyi azonban még feltétlenül idekívánkozik, hogy korábban
a kapualj padlózata alatt vezették
be az Öregvárba a közműveket, s a
szovjet megszállás idején a kapualjat
alkalmassá tették a gépjárművek és a
haditechnika átjárhatóságára.
A múlt században készült képes levelezőlapokon még látható az a fahíd,
amely az Öregvárat az Újvártól elválasztó vizesárok fölött vezetett. Ehhez
hajdanán egy csapóhíd csatlakozott,
amely azonban nem maradt fenn ha-

sonlóképpen, mint a várkapu ajtaja
és a kapualjat szükség esetén elzáró
leereszthető masszív vasrács sem. Az
Öregvárat az Újvártól elválasztó széles sáncárkot, amelybe belevezették a
Duna vizét, a tizenkilencedik században betemették. Ebben a vizesárokban, amely gyakorlatilag összekötötte
a Dunát és a Vágot, és bevehetetlen
szigetté tette a teknősbéka alaprajzú
Öregvárat, teleltek át a török háborúk
idején a jégzajlásoktól védve a dunai
hadihajók, a naszádok, azaz sajkák,
amelyekből egy egész flottányi állomásozott Komáromnál.
NÉMETH ISTVÁN
A szerző felvételein: A Ferdinándkapu 1968-ban (ballra), az Öregvár kapuja régi levelezőlapokon,
a felújított Ferdinánd-kapu és annak részletei (jobbra)
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A komáromi GAUDIUM vegyes kar
és hangszeres kamaraegyüttes
Bátorkeszin vendégszerepelt

„Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az opera igazgatója. Mert a rossz igazgató azonnal megbukik. (…) De a rossz tanár 30 éven át 30 évjáratból öli ki a zene szeretetét.”
(Kodály Zoltán)
A Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór
Alapiskola GAUDIUM vegyes
karát és hangszeres kamaraegyüttesét öt további kórus társaságában az I. Bátorkeszi Kórustalálkozóra a Radvánszky
Valéria vezette helyi Karátsony
Imre női kar hívta meg vendégszerepelni. A rendezvényre
2014. november 29-én került
sor a helyi kultúrházban.
A szervezők – a főszervező
Radvánszky Valéria – kitűnőre vizsgáztak: az egymás után
érkező kórusok elfoglalhatták
a számukra előre kijelölt öltözőket, az előkészített színpadon az érkezés sorrendjében
minden egyes csapat akusztikai
próbát tarthatott. A hangverseny kezdetének idejére, 16
órára, benépesült a kultúrház
színházterme: szépszámú kedves érdeklődő érkezett és a kórusok is elfoglalhatták kijelölt
helyüket a nézőtéren.
A kedves közönséget Mgr. Labancz Roland, a község polgármestere köszöntötte. Tisztelettel köszönte a szervezőknek a
rendezvény megszervezését,
a fellépő kórusoknak pedig

azt, hogy elfogadták a meghívást, és sikeres fellépést kívánt
nekik. Majd Szabó Mária, a
hangverseny
konferansziéja
szólította színpadra és mutatta be a koncert szereplőit. A
hangversenyt Radvánszky Valéria vezényletével a Karátsony
Imre női kar nyitotta meg. Őket
a helyi Református egyház vegyes kara követte Szabó Csongor vezényletével. A további
fellépők: a párkányi Csemadok Szivárvány vegyes kara
Mihályi Magdolna; a negyedi
Napsugár női kar Mészáros
Anna; a komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres
kamaraegyüttes Stirber Lajos;
a zselízi Franz Schubert vegyes
kar Horváth Géza vezényletével. A kedves közönség nagy
tetszéssel fogadta a hangverseny záró aktusát, az énekkarok közös éneklését, a Horváth
Géza karnagy úr vezényletével
elhangzó Dona nobis pacem –
Adj, uram békét című kánont.
Kedves meghívóink figyelme
mindenre kiterjedt: a hangverseny záróakkordjai elhangzása
után az énekkarok karnagyainak a polgármester úr egy szé-

pen megformált g-kulcs szobrocskát és egy emléklapot adott
át, ismételten megköszönve a
kórus szereplését.
Hogy a kórusok is meghallgathatták egymást, bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az
énekkarok tényleg barátra leltek
egymásban, s hogy színvonalas teljesítményre ösztökélték
egymást. Mind szereplőként,
mind hallgatóként nagyon jó
hangulatú hangversenynek lehettünk részesei. A nézőtéren
felhangzó sok tapsból kiérződött nagy tanítómesterünk üzenete – „Az ének megszépíti az
életet, az éneklők másokét is”
– ma is igaz. De érzékelhető
volt az egymás munkája iránti
őszinte tiszteletadás is. Szeretnénk remélni, hogy – az adventi
gyertyagyújtás előtt egy nappal
– hangversenyünkkel mi, a fellépők is hozzájárultunk ahhoz,
hogy a kedves érdeklődő közönség szíve-lelke ünneplőbe
öltözzön, hogy meghittebb legyen az „ünnepvárás” és a szent
karácsony ünnepe.
Mi, a fellépők köszönjük Bátorkeszinek az előlegezett
„karácsonyi ajándékot” – a

meghívást, a lehetőséget, hogy
lélekben erősíthettük egymást,
Labancz Roland polgármester
úrnak pedig, hogy jelenlétével
megtisztelte a rendezvényt és
bennünket, a szereplőket is. A
szervezőknek – Radvánszky
Valériával az élen – gratulálunk! Köszönjük a szervezéssel
járó munkát s a szíves vendéglátást is.
A cikket felvezető Kodály
üzenetből kitűnik, hogy Bátorkeszit nagyon szerethetik
az „égiek”, ha olyan nagyszerű
emberrel, tanítóval ajándékozták meg, mint amilyen a sokunk által tisztelt és szeretett,
felejthetetlen emlékű kolléga, a
helyi énekkarok karnagya, Karátsony Imre volt.
Vendéglátóinknak, a Karátsony
Imre női karnak ezúton is hadd
fejezzük ki nagyrabecsülésünket az iránt is, hogy egykori
tanítójuk – karnagyuk becses
nevét, emlékét nem hagyják
feledésbe merülni. A kórusnak
további sikeres működést kívánunk!
Stirber Lajos
ny. zenepedagógus
a Magyar Kultúra Lovagja

A karácsonyi vásárláskor semmiképp ne kerüljék el a Diderot Könyvesboltot!

A könyv az egyik legszebb,
legnemesebb ajándék

Komáromban, a Szent István-szoborral szemben található a hét évvel ezelőtt megnyílt Diderot családi könyvesbolt, mely széles választékával, az udvarias, mindig
segítőkész kiszolgálással méltán vált az olvasnivalót kereső emberek kedvelt boltjává. Ilyenkor, az ünnepvárás, a karácsonyi ajándékválasztás időszakában pedig
mindenképpen érdemes felkeresni, hiszen egy jó könyv igazán méltó szeretteink
megörvendeztetésére.
A Diderot tulajdonosától, Bölcs- nyi könyvpiacra nagyon kedvező szakácskönykei Dénestől megtudtam, hogy akciós kínálata van a Kossuth veket, a hobszerencsére nincs okuk panaszra, Kiadónak, rendkívül szép képes bikönyveket,
vásárlókban még ebben a kedve- enciklopédiákat kínál féláron, s a horgászat,
zőtlen gazdasági helyzetben sincs ugyancsak nagy kedvezménnyel v a d á s z a t ,
hiány. Ügyfeleik a személyes bolti kaphatók széles választékban kisállattarböngészés mellett előszeretettel romantikus könyvek is. A sci-fi tás témájával foglalkozó kiadváélnek az internetes könyváruház rajongói is rendkívül előnyösen, nyokat, rejtvényfejtőknek szánt
kínálta lehetőséggel, azaz az on- akár hatvan százalékkal olcsób- könyveket, valamint az ezoterikus
line-vásárlás
ban
juthatnak irodalomat. Keresettek a szótárak,
előnyeivel is. Itt
kedvenc olvasni- nyelvkönyvek, ezért a bolt most
még nagyobb
valójukhoz. Ter- bővítette az idegen nyelvű könyválasztékban és
mészetesen nem vek választékát, főleg az angolt,
kényelmesen
maradhatnak el németet, és a franciát. A legnavásárolhatják
a gyermek- és gyobb számban az angol nyelvű
meg a boltban pillanatnyilag nem ifjúsági könyvek, a szórakoztató könyveket vásárolják, különösen
kapható, akár legfrissebb újdonsá- irodalom, melyek a legkereset- a rövid verziós, különböző fejlettgokat is, s amennyiben a személyes tebbek, s ezért a könyvesbolt is ségű tudásszinthez készült kiadváátvételt választják, mentesülnek a ezek beszerzésére fekteti a legna- nyokat. Sajnos kevésbé keresettek
postaköltségektől is. Mi több, eh- gyobb hangsúlyt. Nagyon kedvelt a szakkönyvek és a szép kivitehez a vásárláshoz a rendszer ked- továbbá a klasszikus szépiroda- lezésű albumok, ezeket inkább
vezményt is ad, azért egyre ked- lom, a svéd krimik, a történelmi év végén vásárolják az emberek,
veltebb, már nemcsak a fiatalok, könyvek, népszerűek Fejős Éva kifejezetten értékes ajándékként.
hanem a korábban született generá- könyvei, továbbá Nyáry Krisz- Éppen ezért figyelemreméltó a
ciók képviselői körében is.
tián, s ajándékként előszeretettel Kossuth Kiadó mostani akciója,
A bolttulajdonos elmondta továb- viszik a szakácskönyveket, főleg amelynek köszönhetően ezeket
bá, hogy jelenleg, épp a karácso- a most nagyon felkapott paleolit féláron vehetik meg a vásárlók.

OLVASÓI LEVÉL
Egy „hiteltelen” újság
hitelessége

Bölcskei Dénes végezetül felhívta még a figyelmet arra is, hogy
a szeretteik ízlése tekintetében
tanácstalan vásárlók számára
nagyon hasznos ajándék lehet a
könyvesutalvány is, melyet a vásárló által meghatározott értékben készséggel állítanak ki. Ez
már a korábbi évek tapasztalatai
alapján eléggé népszerűvé vált
vásárlóik körében, főleg a karácsonyt megelőző időszakban.
A széles választék, a kedvezményes vásárlási lehetőségek és a
bolt személyzetének készségessége eléggé meggyőző érv, hogy
a karácsonyi meglepetések, ajándékok keresésének egyik állomása mindenképpen a komáromi
Diderot Könyvesbolt legyen.
-nkzs-

Az idei komáromi önkormányzati választások előtt
sok megalapozatlan, rosszindulatú támadás érte a Dunatáj háza táját.
Se szeri, se száma azoknak a gúnyolódó jelzőknek,
amelyek az egyetlen helyi magyar nyelvű hetilapunk
felé záporoztak egyes később hitelüket vesztett személyek részéről a különböző médiákon keresztül. Igaz
a közmondás, hogy: „Mondj igazat, betörik a fejed!”
De ezek a bírálói sem tudták „jobb belátásra” bírni az
újságot, mindig ragaszkodott a tényekhez, hű maradt
önmagához, hű maradt olvasóihoz, hű maradt az igaz
sághoz.
Jóval a választások előtt felfedte az egyes furfangos
tényezők cselszövéseit. Időben felnyitotta olvasói
szemét, világos képet vázolt fel nekik a komáromi
közéleti viszonyokról. Hála ezen éleslátású beállítottságának, helyes irányba tudta terelni olvasóit, a
józan gondolkodású választókat. Ennek köszönhetően a komáromi választók nem dőltek be a hazug,
félrevezető kampánynak, hanem a józan eszükre
hallgatva, helyesen döntöttek. A polgármesterválasztás terén győzött az igazság, az az igazság, amit
az igazmondó újság már régen előrevetített. A lap
rácáfolt azokra, akik becsmérelték, akik félre akarták vezetni a becsületes komáromiakat. Elvárjuk
ettől a „hiteltelen” laptól, hogy még sok éven át
hitelesen tájékoztassa olvasóit, hogy az eddig még
eltájolt polgárokat is jó útra terelje írásaival, a város közszereplőit pedig jobb belátásra bírja. Ehhez
az áldásos munkához kívánok a lap szerkesztőinek
kitartást, erőt, egészséget.
Dr. Körtvélyesi János
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Növényvédelem
Szobanövények téli ápolása

Télen a rövid és fényszegény
nappalok elsősorban a virágzó
cserepeseknél (fokföldi ibolya,
szobai ciklámen, szobai azá
lea, csuporka, papucsvirág),
illetve a tarka lombú levéldísznövényeknél (csüngő fikusz
fehérrel mosott levelű fajtái,
tarka levelű könnyező pálma)
okoznak gondot. Ezeket, ha
lehet nem, vagy csak kissé fűtött (15 °C-nál hűvösebb), de
egész nap fényes, északi vagy
déli helyiségben tartsuk. A
páraigényes növényeket, páfrányokat, orchideaféléket erre
az időszakra helyezzük át az
ablakkal rendelkező fürdőszobába, vagy a konyhába.
Szárazságtűrők
Néhány szobanövény kifejezetten jól tűri a száraz, meleg,
fényszegény körülményeket.
Ilyen a fácánlevél (Sansevieria- jobbra), a rákvirág
(Aglaonema), a pletyka
(Tradescantia), a sárkányfa (Dracaena) és
a filodendron, illetve a
kaktuszok és a pozsgás
levelű növények (Sedum,
Euphorbia, Haworthia,
Peperonia, Aloe). A broméliafélék (Guzmania,
Neoregelia,
Achmea)
is jól megélnek télen a
túlfűtött lakásokban, ha
levéltölcsérüket rendszeresen feltöltjük vízzel.
Párásítás
A szobai dísznövények
a száraz levegőtől is
szenvednek. Télen használjunk párologtatót, vagy
helyezzünk a fűtőtestre vízzel
telt edényt. Az sem baj, ha
a szobában szárítjuk a ruhákat, amelyek szintén párásítják a levegőt. Ezzel nemcsak

szobanövényeinknek, hanem
magunknak is jót teszünk. A
virágcserepek alá helyezzünk
a szokásosnál nagyobb alátétet, amelyet mindig töltsünk fel
vízzel. Ebbe helyezzük a cserép
méretéhez illő alátétet, amiben
viszont soha ne álljon a víz (kivéve a vízipálmát).
A téli időszakban a szoba napfényesebb részében alakítsunk
ki zöldsarkot, amelyben egymás mellett több növényt helyezünk el. Folyami kaviccsal,
vagy
agyag-granulátummal
töltsünk meg egy nagy tálat, és
cserepestől helyezzük el benne
a növényeket. A kavicságyat
rendszeresen töltsük fel vízzel.
A növények párologtatásukkal
kedvező mikroklímát alakítanak ki maguknak és egymásnak.
Szobanövényeink
környékét időnként permetezzük

(spricceljük) tiszta, forralt,
és szobahőmérsékletűre hűtött vízzel, vagy desztillált
vízzel. A kemény csapvíztől
foltosak lesznek a levelek,
ezért forraljuk fel. A permete-

zéssel nemcsak a páratartalmat növeljük, hanem a port
is lemossuk a növényről, és
szabaddá válnak a légzőnyílások. Azonban a párásítást
sem szabad túlzásba vinni,
mert a meleg lakásban kedvező környezetet teremt a
gombakártevőknek.
Öntözés, szellőztetés
A szobanövények tartásánál
nemcsak télen, de egész évben ügyeljük arra, hogy hideg
csapvízzel ne öntözzük őket.
Várjuk meg, amíg az öntözővíz szobahőmérsékletűre melegszik, és csak akkor adjuk
a növénynek. Télen általában
ritkábban kell öntöznünk, ám
a fűtött, száraz levegőjű szobában heti egy alkalommal
mindenképpen adjunk vizet a
növényeknek. Télen a túlöntözéssel is elpusztíthatjuk a
szobanövényeket,
ezért rendszeresen ellenőrizzük
a cserépföld nedvességi állapotát,
és attól függően
döntsük el, hogy
kell-e vizet adnunk, vagy sem.
A tápoldatozást a
téli hónapokra elhagyhatjuk.
Szellőztetni télen
is kell, de vigyázzunk arra, hogy ne
közvetlenül a növényekre nyissuk
rá az ablakot.
Természetesen a
legjobb gondoskodás mellett is előfordul,
hogy néhány levél szárad,
illetve satnya, színtelen hajtások fejlődnek. Ezeket távolítsuk el a növényről.
Pap Edina
Egy férfi bemegy az orvoshoz: – Doktor úr, segítsen rajtam! Mindig
álmos vagyok, és gyakran elbóbiskolok munka közben. A főnököm
azt mondta, hogy kirúg, ha még egyszer el merek aludni. – Sebaj,
tudok egy jó gyógyszert! Ebből vegyen be egyet lefekvés előtt és
minden rendben lesz! A férfi hazamegy, és lefekvés előtt a biztonság kedvéért nem egyet, hanem két pirulát vesz be. Reggel frissen
és fiatalosan ébred, gyorsan megy be a munkahelyére. – Főnök úr,
örömmel jelentem, hogy most már minden rendben, nem fogok többet munka közben szunyókálni.
(Folytatás a rejtvényben)

A decemberi megfejtéseket január 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:
Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno

MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

Apliko+

Komárom *Munka utca 25. * tel. : 7704 310
www. aplicoplus. sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20. ) Úgy érzi magát, mintha egy
mesébe csöppent volna. Kedvese olyan szerelmes önbe, mint talán
még soha és mások is igyekeznek felkelteni a figyelmét. Márpedig
mi lehetne ösztönzőbb hatással önre, mint hogy csodálják és meg
akarják hódítani, sőt versengenek önért.
HALAK (február 21. – március 20. ) Olyan könnyeden és humorosan beszélget az emberekkel, hogy azokat is meghódítja,
akikre pedig nem vetett szemet. Élvezze nyugodtan rajongói csodálatát, de ne játszadozzon az érzelmeikkel, mert az ő számukra
talán mindez sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint önnek.
KOS (március 21. – április 20. ) Jókedvű és tele van energiával.
Mindenkit megnevettet és csak úgy árad önből a kedvesség. A
párkereső Kosok szinte azonnal be is vonzanak valakit, aki nem
tud ellenállni ennek a sugárzó energiának és közeledni próbál.
Igyekezzen megtartani ezt az állapotot, amit annyira élvez!
BIKA (április 21. – május 20. ) Több dologra is lehetősége nyílik ezen a héten, de önre egyáltalán nem jellemző módon nem mer
ezekkel élni. Sokkal óvatosabb lett az utóbbi időben, ami annak a
jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire és szándékaira. Ne
aggódjon, hamarosan régi bátorságát is visszanyeri.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21. ) Kiválóan érzékeli a másik nem tagjainak minden rezdülését. Ez hatalmas fegyver, hiszen így bárkinek
felkeltheti az érdeklődését. Vigyázzon, nehogy fájdalmat okozzon valakinek! Otthonával kapcsolatos ügyekben érdemes olyan beruházásokat
is eszközölni, amelyek kockázattal járnak.
RÁK (június 22. – július 22. ) Törődjön többet kötelességeivel,
különben egyre nyomasztóbbá válnak és úgy érzi majd, hogy nem
tud eleget tenni nekik. Haladjon szépen sorjában a teljesítésükkel, és azután nyugodtan átadhatja magát az édes pihenésnek. Ez
a környezetében élőkkel való kapcsolatát is feszültségmentesíti.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23. ) A házasság vagy a
párkapcsolat sikere nagyban múlik azon, mennyire képes a két
fél egymásra hangolódni. Ha oda tudnak figyelni egymás szükségleteire és tekintettel vannak egymásra, olyan összhang jön
létre önök között, ami különleges élménnyé teszi együttléteiket.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23. ) Nem viselkedhet mindig úgy, ahogy az illendő és ahogy azt a szerettei elvárják öntől.
Ha mégis megteszi, egy idő után semmiben sem fogja örömét
lelni, hiszen nem a saját életét éli, nem a saját törvényei szerint
működik. Legyen őszinte saját magához és vállalja önmagát!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23. ) Időnként ön is kénytelen
elővenni a takarítószereket és olyan földi dolgokkal foglalkozni, mint a
rendrakás és takarítás. Esténként tegyen rendbe egy-egy helyiséget a lakásban és azután újra annak szentelheti magát, ami igazán az ön világa,
ahol elemében érzi magát és ami tökéletesen ki tudja kapcsolni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22. ) Újra tele van energiával és alig várja, hogy belekezdhessen valami komoly dologba.
Ne hagyjon ki ezen a héten egyetlen lehetőséget sem, amikor csak
teheti, menjen társaságba. Ne elégedjen meg barátai társaságával!
Ismerkedjen, mert sorsdöntő találkozás vár önre!
NYILAS (november 23. – december 21. ) Ne bújjon el a világ elől,
még ha nincs is kedve kimozdulni otthonról. Legalább telefonon beszélgessen barátaival és mondja el, hogy mi nyomja a szívét! Higgye
el, sokat segít, ha valakivel megosztja gondolatait és érzéseit, akkor ön
is tisztábban fog látni sok mindent.
BAK (december 22. – január 20. ) Mostani kapcsolatában olyan
új oldalait fedezi fel a szerelemnek, amit mással még sohasem
élt meg. Amíg benne akar maradni a kapcsolatban, addig ez erős
kapcsot jelent, de ha szakítást tervez, komoly dilemmát okozhat,
vajon csak vele élheti meg mindezt, vagy bárki mással is.
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magasnyomással + lehetőség kamerával való átvizsgálásra.
Tel. : 0907 184 409
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Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.
Érdeklődjön:

Az új ŠKODA Fabia. Jöjjön és próbálja ki Teszt napunkon
12.4. - 12.6. között és szerezzen praktikus ajándékot.
Az új ŠKODA Fabia elcsábítja Önt dinamikus dizájnjával, legújabb technológiáival és rengeteg szín kombinációjával,
amelyeket most féláron adunk és emellett ingyen megkapja hozzá Plus csomagunkat is. Biztonsági rendszerek és komfort
kiegészítők széles választéka növeli a biztonságát és kényelmét útja során. Alacsony fogyasztás, gazdaságos városon belüli
és azon kívüli vezetést a dinamikus motorok biztosítják. Engedjen a csábításnak. Az új ŠKODA Fabia az Öné lehet már 8 940 €-ért.

www.skoda-auto.sk

Gúta,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel. : 035/ 7720 616 * 0907163 386.

Komárom

UHLIE -SZÉN
Predaj – Eladás

0908 790 345
Zabezpečíme dovoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

* Eladó Gútán garantált minőségű erős (őrölt) fűszerpaprika. Tel. : 0905 163 575.
* Eladók malacok és hízódisznó.
Tel. : 0915 441 045.
Predám prerobený tehlový
byt na Vnútornej okružnej
v Komárne. Cena dohodou.
Tel. : 0918 756 247.

Fabia kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. A kép illusztráció.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Nočný klub
pri Bratislave

príjme
na pozíciu hostesky a spoločníčky,
sympatické dievčatá a ženy.

Zaistíme stále solventnú klientelu, nadštandartný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma,
pracovná doba i brigádne. Serióznosť a diskrétnosť samozrejmosťou.
Kontakt :

201 3

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

0905 244 226

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET Komáromban
és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31
731
Karbantartót keresünk

a komáromi kórházba, kizárólag 29 éves korig.

Tel. : 0918 631 386

* Eladó kétszobás, első emeleti, felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. : 035/3810674
(7 órától), 035/777 8724.
* Búza eladó. Tel. : 0908 135
671.

* Spanyol származású tanárnő nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak
Komáromban. Tökéletes nyelvtudás,
gyorsan! Tel. : 0902 309 729.

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már
77, 41 eurótól

(2 332 Sk)
Beltéri ajtók
már 39, 83 euótól
PVC ajtók
és ablakok
akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019

Komárno

035/7726 466
* Eladó 2-szobás lakás Komáromban, a strandnál. Tel. : 0905
658 360.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.

Elektrikár
Villanyszerelő

Tel. : 0908 415 657
* Eladó közel Gúta központjához
mintegy 6-áras építkezési telek,
közművesítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet a 0905 163 575-ös telefonszámon.

* Eladó kemény tűzifa és fenyőbrikett Gútán, a Hosszú utca 16. szám
alatt. Tel. : 0903 437 948.
* Eladó Lakszakállason 3-szobás
családi ház garázzsal, melléképülettel. Érdeklődni az esti órákban lehet a 0915 774 487-es, ill. 0907 635
409-es telefonszámon.
* Eladók kismalacok (30-35 kg).
Tel. : 0904 505 381.
* Eladó hízódisznó Gútán. Tel. :
0905 158 925.

* Komáromban kiadó 3-szobás,
átépített lakás, új berendezéssel,
közel óvodához és iskolához. Tel.
19 órától: 0903 740 809.

* Bérbe adom komáromi (KN)
II. lakótelepi, Béke (Mieru) utcai garázsomat. A garázs azonnal
elfoglalható! A bérleti díj havonta
30 euro + a villany. Érdeklődni a
0902 561 899 számon lehet.
* Eladó 150 kg-os hízósertés (1,
70 euró/kg) Tel. : 0907 715 257.

* Eladó hízó Gútán. Tel. : 0907
673 607.
* Bérbe adó Komárom központjában két (2x15 m2-es) üzlethelyiség.
Tel. : 0918 368 192.

GALERIA
FOTOSZALON

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto. kn@gmail. com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb. )
is felvisszük!

Nálunk vásároljon
karácsonyra
könyvet
szeretteinek!

* Eladó 3-szobás, átépített lakás a Király püspök utcában.
Tel. : 0918 932 821.

Eladók hízók
(élve 1, 50 euró/kg
hasítva 2, 10 euró/kg)
Tel. : 0908 133 315.

* Eladók doberman kutyakölykök. Tel. : 0915 773235.
Eladó búza és árpa (16 euró/q).
Tel.: 0915 188 030.
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M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

5.50 Magyar gazda, 9.30
Zöld tea, 10.05 Zöld tea,
10.35 Két duci hölgy, 13.00
Mr. Virtus, 13.55 Milady
(francia), 16.05 Szeretettel
Hollywoodból, 16.35 Ég,
föld, férfi, nő, 17.30 Gasztroangyal, 18.30 Szerencse
szombat, 19.30 Híradó,
20.25 Játék határok nélkül, 21.45 Éjfélkor Párizsban (amer.-spanyol), 23.20
Hajnali mentőakció (amer.)

5.55 Magyar gazda, 6.25
Európai szemmel, 9.00 Katolikus krónika, 10.55 Református istentisztelet, 12.40
Telesport, 13.25 Jónak lenni
jó, 14.50 Az élő örökség,
15.05 Jane Eyre (amer.-angol), 18.55 Fapad (magyar),
19.30 Híradó, 20.25 Magyarország, szeretlek, 21.40 Jónak lenni jó, 22.20 A lényeg,
22.55 MR2 Szimfonik, 0.30
Engedd el! (amer.)

6.00 Látlelet a Földről, 6.25
TV2 matiné, 11.55 Otthon
a kertben, 12.50 Trendmánia, 13.55 Életfogytig
zsaru (amer.), 14.50 NCIS
(amer.), 15.50 Egy szoknya,
egy nadrág (magyar), 18.00
Tények, 19.00 Bajos csajok (amer.), 21.05 Holiday
(amer.), 23.50 Nyakiglove (amer.), 1.50 Doktor D
(amer.)

6.00 Látlelet a Földről,
6.25 TV2-matiné, 9.55
Több mint testőr, 12.20
Monk (amer.), 13.20 Bölcsek Kövére (amer.), 15.15
Holiday (amer.), 18.00 Tények, 18.55 Rising Star,
21.40 Üdv a mocsokban
(angol-amer.), 23.50 Propaganda

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.40
Házon kívül, 13.55 Jack
Hunter (amer.), 15.55 Apák
napja (amer.), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz plusz, 20.00
X-Faktor, 22.45 Csajozós
film (amer.), 0.25 Se kép,
se hang (mexikói)

RTL II

9.00 A harc törvénye
(amer.), 11.00 A remény
vágtája (amer.), 12.45
Liliomfi (magyar), 15.00
Nyomtalanul
(amer.),
16.00 Az őrangyal (amer.),
17.00 ValóVilág7, 18.00
Nagyszám!, 18.50 Tibor
vagyok, de hódítani akarok! (magyar), 20.25 Édes
kis semmiség (amer.)

M2

11.55 Kicsi a bors, de erős,
12.30 Csajok az űrből,
13.15 Varázslók a Waverly helyből, 15.45 Állati
portrék, 17.40 Állatkert a
hátizsákban, 18.35 És te
mit gondolsz?, 19.30 Gondos bocsok, 20.55 Monty
Python Repülő Cirkusza
(angol), 21.30 Fapad (magyar), 22.00 Köszönjük,
hogy rágyújtott! (amer.),
23.30 Az A38 hajó színpadán: The Veils

Duna tv

10.40 Gentryfészek (magyar), 12.05 Nálatok laknak állatok? (német), 13.05
Szemben az erőszakkal
(amer.), 15.20 Önök kérték,
16.20 Kísértet Lublón (magyar), 18.00 Híradó, 18.35
Öregberény
(magyar),
19.05 Hogy volt?, 20.00 Az
élet sava-borsa (lengyel),
20.50 Soha ne mondd, hogy
soha (angol), 22.55 Duna
sport

Pozsony 1

12.00 Toszkán szenvedély,
13.35 Szlovákia borútjai,
14.05 A rózsaszín párduc
bosszúja (francia), 15.40 A
szerelem ráncai (cseh), 18.00
Építs házat, ültess fát!, 18.30
Taxi, 19.00 Híradó, 20.20
Postád érkezett, 21.10 Igaz
történetek, 21.45 Talkshow,
22.30 Rossella, 0.15 A rózsaszín párduc bosszúja (francia)

Pozsony 2

13.20 Ne féljünk a szlovák
nyelvtől, 13.45 Élnek még
jó emberek, 14.50 Kapura,
15.30 Farmereknek, 16.05
Bajnokok Ligája magazin,
16.40 Idősek klubja, 17.10
Hóval teli szemek (szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm,
22.00 Teorema (olasz)

Markíza tv

10.30 Mese a lovagról
(amer.), 13.10 Happy Feet
(amer.), 15.10 Az őrzők
legendája (amer.), 17.50
Kredenc, 18.20 Így mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Johnny English vis�szatér (amer.), 22.35 Lőjj
csak! (amer.)

JOJ TV

10.45 A hetedik mennyország, 13.15 Bazi nagy lagzi
(amer.), 15.25 Fantasztikus négyes és Silver Surfer
(amer.), 17.30 Reality show,
18.00 Új otthonok, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Ralph Rozbi (amer.), 22.55
Becsületpárbaj (amer.), 1.05
Én, a robot (amer.)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.55
Kalandor, 12.30 A Muzsika
TV bemutatja, 13.05 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 13.30 Az őrangyal
(amer.), 15.30 Charlie és
a csokigyár (amer.), 18.00
Híradó, 18.55 Harry Potter
és a halál ereklyéi 2 (angol-amer.), 21.25 A szállító 2 (amer.-francia), 23.10
Csalók klubja (amer.-kanadai), 1.45 Egy asszony élete
(amer.)

RTL II

9.35 Tibor vagyok, de hódítani akarok! (magyar),
11.15 A szingli fejvadász
(amer.), 13.00 Segítség,
bajban vagyok!, 18.00
Heti hetes, 19.00 ValóVilág7, 22.30 Nagyszám!,
23.30 Heti hetes, 0.30 A
királynő (angol-francia)

M2

12.25 Varázslók a Waverly helyből, 13.15 Tánc
akadémia, 14.50 Albert
mondja..., 16.20 Állatsuli, 17.15 Állatkert a hátizsákban, 17.45 Lolka és
Bolka nagy utazása, 18.25
A kockásfülű nyúl, 18.55
Traktor Tom, 19.15 Noddy
kalandjai, 20.10 Híradó,
20.55 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.40
Éjfélkor Párizsban (amer.spanyol), 23.15 Kortársak
az A38 hajón, 0.35 Oly sokáig szerettelek (francianémet)

Duna tv

11.00 Evangélikus istentisztelet, 12.10 Szerelmi
álmok
(magyar-német),
14.15 Szerelmes földrajz,
14.55 Jónak lenni jó, 15.45
Soha ne mondd, hogy soha
(angol), 18.35 Öregberény
(magyar), 19.10 Önök kérték, 21.05 Blöff (olasz),
22.50 Dunasport

Pozsony 1

11.05 Szlovákia képekben,
11.25 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 13.40
Agatha Christie, 15.15 A
cigányok az égbe mennek
(orosz), 17.00 Senki sem
tökéletes, 18.15 Konyhám
titka, 19.00 Híradó, 20.20
Hamupipőke (olasz), 23.45
Mrs. Marple (angol)

Pozsony 2

13.15 Orientációk, 13.45
Szóval, 13.55 Folklórfesztivál, 14.55 A nagyi (szlovák), 15.45 Őrangyalok,
16.20 Jégkorong, 19.25 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Dokumentumfilm,
20.10
Szerelmes állatkák, 21.35
Lefújva

Markíza tv

10.40 Johny English vis�szatér (amer.), 12.40 Winnetou, 14.45 Az ő apja egy
lator (amer.), 17.15 Shrek III.
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
A könyörtelen bosszúálló
(amer.), 22.30 Training Day
(amer.)

JOJ TV

8.20
Gumimacik,
9.20
Főzzünk!, 12.20 Fantasztikus négyes (amer.), 14.30
80 nap alatt a Föld körül
(amer.), 17.15 Főzzünk!,
18.00 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
A gyermekekért, 0.00 Tiltott szerelem (amer.), 2.05
Bazi nagy lagzi (amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.25
Család-barát, 12.15 Sporthírek, 12.55 Roma magazin, 13.25 Domovina,
14.00 Magyarlakta vidékek, 14.50 Zorro (kolumbiai), 15.40 Charly, majom
a családban (német), 16.45
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.40 Ridikül, 18.30 Maradj talpon!, 19.30 Híradó,
20.25 Kékfény, 21.20 Római helyszínelők (olasz),
22.15 Az este, 23.10
Aranymetszés

TV2

5.00 Csapdába csalva, 6.55
Mokka, 12.00 Tények délután, 13.00 Walker, a texasi
kopó (amer.), 15.00 A gonosz
álarca (amer.), 16.00 Magán
nyomozók, 17.00 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Hal a
tortán, 21.30 Családi titkok,
22.45 D-Tox (amer.-német),
2.00 Elit egység

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.20
Éjjel-nappal
Budapest,
15.45
Segítség,
bajban
vagyok!, 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Dr. Csont (amer.),
22.55 Showder Klub, 0.20
Döglött akták (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 ValóVilág7,
13.45 Szerelem zálogba (mexikói), 14.40 Karibi szerelem
(brazil), 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7, 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Dallas (amer.), 21.00 Híradó,
21.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 22.00 ValóVilág7,
23.30 Barátok közt

M2

11.35 Arthur, 12.35 Táncakadémia, 13.30 Mi micsoda,
14.00 Lucky Luke, 15.20 Tatonka történetei, 15.50 Peppa
malac, 16.55 Csűrcsavarosdi, 17.25 Maja, a méhecske,
20.55 Boston Legal (amer.),
22.05 Bosszú (amer.-angol),
22.50 Maradj talpon!, 23.45
Ridikül, 0.30 Az A38 színpadán: Fatoumata Diawara

Duna tv

9.30 Család csak egy van
(ausztrál), 11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.25
Napirend előtt, 13.00 Parlamenti közvetítés, 16.30 Térkép, 17.10 Család csak egy
van (ausztrál), 18.00 Híradó,
18.35 Közbeszéd, 19.05
Hölgyek öröme (angol),
20.00 Don Matteo (olasz),
21.15 Dokureflex, 22.55
Aranykapuk mögött

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 A
világ képekben, 14.30 Adósságrendezők, 15.00 District,
16.25 A világ kincsei, 17.00
Talkshow, 17.50 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.20 Effi
Briest (német), 22.10 Hétvége, 22.40 Férfi és küldetése
(amer.), 23.20 District

Pozsony 2

14.25 Lefújva, 14.50 Bajnokok Ligája, 15.55 Autószalon, 16.45 Fókusz, 18.00
Nő a világ végén, 18.45 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.00
Szlovákia és az advent, 21.00
Hírek, 21.35 Tudományos
magazin, 22.00 Tolvajok
(spanyol), 23.45 És mégis
mozog...

Markíza

11.15 Dr. House (amer.),
12.15 Cobra 11 (német),
13.15 A farm, 16.00 A
mentalista (amer.), 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 A farm, 22.20
Kredenc, 22.50 Két és fél
férfi, 23.50 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

11.00 Álomházak, 13.00
Testőrök, 14.00 Különleges
esetek, 15.50 Vásárlási láz,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.30 Panelház (szlovák),
21.40 80 nap alatt a Föld
körül (amer.), 0.20 A farmer
feleséget keres, 3.25 CSI
Las Vegas (amer.)

M1

KEDD

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.30 Nemzetiségi
magazinok, 13.30 Virágzó
Magyarország, 14.50 Zorro,
15.40 Charly, majom a családban (német), 16.40 Lola
(amer.-kolumbiai),
18.30
Maradj talpon!, 19.30 Híradó, 20.25 Fábry, 21.45 Az
este, 23.50 Lola (amer.)

TV2

6.55 Mokka, 13.00 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.00 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.00 A gonosz álarca (amer.), 16.00 Magán
nyomozók, 17.00 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.25
Jóban Rosszban, 20.15 Hal
a tortán, 21.30 Családi titkok, 22.45 Üdv a mocsokban
(amer.-angol), 2.10 Magyar
szépség (magyar)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Reflektor, 13.55 Fókusz, 14.20 Éjjel-nappal
Budapest, 15.45 Segítség,
bajban vagyok!, 16.50 Dr.
Tóth, 18.00 Híradó, 19.25
Éjjel-nappal
Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
A mentalista (amer.), 22.55
XXI. század

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 Bűnös szerelem (amer.), 13.45 Szerelem
zálogba (mexikói), 14.40
Karibi szerelem (brazil),
16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Gagyi
lovag (amer.), 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00
BeleValóVilág7, 23.30 Barátok közt

M2

13.25 Mi micsoda, 13.55
Lucky Luke, 15.15 Tatonka
történetei, 16.10 Állatkert a
hátizsákban, 16.40 Lolka és
Bolka, 18.10 Mesélj nekem!,
18.30
Vízipók-Csodapók,
19.40 Gondos bocsok, 20.55
Boston Legal (amer.), 21.45
Bosszú (amer.), 22.30 Maradj
talpon!, 23.20 Ridikül

Duna tv

9.15 Család csak egy van
(ausztrál), 10.05 Don Matteo (olasz), 11.00 Hölgyek
öröme (angol), 12.25 Kívánságkosár, 16.30 Térkép,
17.10 Család csak egy van
(ausztrál), 18.00 Híradó,
18.35 Közbeszéd, 19.05
Rex felügyelő (osztráknémet), 19.55 Don Matteo
(olasz), 20.55 Hírek, 21.05
A látogató (amer.), 23.10
Csoda Krakkóban (lengyelmagyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát, 14.30
Az ajtó mögött, 15.00 Dist
rict, 16.25 A világ kincsei,
17.00 Az élet receptje, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
Senki sem tökéletes, 21.25
Grand Hotel, 23.00 Törvény
és rend, 23.45 District

Pozsony 2

14.45 A család, 15.25 Orientációk, 15.50 Ruszin magazin, 17.50 Hírek, 18.00 Titkok, 18.30 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.05
Talkshow, 23.15 Berlin
Alexand erplatz (német)

Markíza tv

10.50 Dr. House (amer.),
12.45 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 A mentalista (amer.), 17.25 Reflex,
17.50 A férfiak nem sírnak,
19.00 Híradó, 20.30 Forr a
bor (szlovák), 21.45 Lakótársnő (amer.), 23.00 Két és
fél férfi

JOJ TV

13.05 Testőrök, 14.00 Különleges esetek, 15.20 Lehetőség, 15.55 Vásárlási
láz, 17.00 Híradó, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.30
Panelház (szlovák), 21.40
Castle (amer.), 23.40 Csalók (amer.), 2.20 Az ügynök (amer.)

M1

SZERDA

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.20 Család-barát, 12.30 Nemzetiségi magazinok, 13.55 Ég,
föld, férfi, nő, 14.50 Zorro
(kolumbiai), 15.40 Charly,
majom a családban (német), 16.40 Lola (amer.kolumbiai), 18.30 Maradj
talpon!, 19.30 Híradó, 20.25
Hab a tortán (francia-olasz),
21.50 Szabadság tér 89,
22.35 Az este, 0.00 Summa

TV2

6.55 Mokka, 13.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.00
Walker, a texasi kopó (amer.),
15.00 A gonosz álarca (amer.),
16.00 Magánnyomozók, 17.00
A macska (amer.-mexikói),
18.00 Tények, 19.25 Jóban
Rosszban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Családi titkok, 22.50
Frizbi Hajdú Péterrel, 23.50
Hawaii Five (amer.), 2.05
Franklin és Bash (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
14.20 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Segítség, bajban
vagyok! (amer.), 16.50 Dr.
Tóth, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Szulejmán (török), 23.10 Házon kívül, 0.05
Túl a barátságon (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem (brazil), 14.40 Karibi szerelem,
16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Step Up 4
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.30 BeleValóVilág7

M2

13.30 Mi micsoda, 13.55
Lucky Luke, 14.25 Sabrina,
15.50 Peppa malac, 16.10
Állatkert a hátizsákban,
17.25 Maja, a méhecske,
17.40 Patrick, a postás, 18.15
Mesélj nekem!, 18.35 Vízipók-csodapók, 20.10 Híradó,
20.55 Boston Legal (amer.),
21.45 Bosszú (amer.), 22.30
Maradj talpon!, 0.10 Az A38
hajó színpadán: Braindogs

Duna tv

10.15 Don Matteo (olasz),
11.10 Rex felügyelő (osztrák-német), 12.25 Kívánságkosár, 14.35 Európa
messze van, 15.55 Kevés
pénzzel Európában, 17.10
Család csak egy van (ausztrál), 18.00 Híradó, 19.05 Párizsi helyszínelők (francia),
20.00 Don Matteo (olasz),
21.15 A döntés éjszakája
(amer.), 22.50 Kultikon,
23.10 Maradunk

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Szlovákia borútjai, 14.30
Riporterek, 15.00 District,
16.25 A világ kincsei, 17.00
Az élet receptje, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Rendőr, vagy naplopó (francia),
22.00 Csöndes gyermekek
(német), 23.30 District

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 13.20
Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.15
Itt vagyunk otthon, 15.55
Riporterek, 16.25 Tempó,
16.45 Fókusz, 17.55 A műtárgyak sora, 19.50 Hírek,
20.00
Dokumentumfilm,
21.35 Mostohaanyák, 22.00
Az ötödik utas a félelem
(cseh), 23.35 Rendőrség

Markíza tv

10.50 Dr. House (amer.),
12.50 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 A mentalista (amer.), 17.25 Reflex,
17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 A
farm, 21.45 Nyugalmazott
zsaruk (amer.), 0.00 Két és
fél férfi, 0.50 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

9.55 Panelház (szlovák),
13.05 Testőrök, 14.00 Különleges esetek, 15.55 Vásárlási láz, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Panelház (szlovák), 21.40
Dr. Csont (amer.), 23.40
Csalók (amer.), 0.35 A bűntény (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.20
Család-barát, 12.30 Nemzetiségi magazinok, 14.40
Zorro (kolumbiai), 15.30
Charly, majom a családban (német), 16.35 Lola
(amer.), 18.30 Maradj talpon!, 19.30 Híradó, 20.25
Szálka, 21.20 Munkaügyek,
21.55 Az este, 22.50 Rejtélyes XX. század, 23.20 Történetek a nagyvilágból, 23.50
Lola (amer.-kolumbiai)

TV2

6.55 Mokka, 12.55 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.55
Walker, a texasi kopó (amer.),
14.50 A gonosz álarca (amer.),
15.50 Magánnyomozók, 17.00
A macska (amer.-mexikói),
18.00 Tények, 19.25 Jóban
Rosszban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Családi titkok, 22.45
NCIS (amer.), 23.45 Életfogytig zsaru (amer.), 2.00 Grimm
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Ízes élet, 13.35 Reflektor, 13.55 Fókusz, 14.20
Éjjel-nappal Budapest, 15.45
Segítség, bajban vagyok!
(amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
A szállító 3 (amer.), 23.55
Brandmánia, 0.50 Odaát
(amer.)

RTL II

9.30 Segítség, bajban vagyok!, 11.25 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem, 13.45
Szerelem zálogba, 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35
Barátok közt, 16.05 ValóVilág7, 18.05 Agymenők
(amer.), 19.00 Árnyékfeleség
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.30 Barátok közt

M2

11.20 Sabrina, 11.55 Lucky Luke, 12.40 Heathcliff,
13.30 Mi micsoda, 14.00
Lucky Luke, 14.55 Inami,
16.50 Lolka és Bolka, 17.30
Maja, a méhecske, 18.15
Mesélj nekem!, 19.40 Gondos bocsok, 20.55 Boston
Legal (amer.), 21.40 Bosszú
(amer.), 22.25 Maradj talpon!, 23.20 Ridikül

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
11.05 Párizsi helyszínelők
(francia), 12.25 Kívánságkosár, 14.30 Európa messze
van, 15.30 Magyar szentek
és boldogok, 16.40 Család
csak egy van (ausztrál),
18.30 Sportcsillagok gálaestje, 20.40 Don Matteo
(olasz), 21.55 Miss Arizona
(magyar-olasz), 23.45 Kult
ikon

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50 Hétvégi program, 14.20 Konyhám
titka, 15.05 District, 16.00
Hírek, 17.00 Hurrikán, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Hírek,
20.20 Hűtlenség szlovák módra, 21.30 Riporterek, 22.00
Banditák (ausztrál), 22.45
District

Pozsony 2

12.10 Élő panoráma, 13.25
Jana, a barátnő, 14.50
Idősek klubja, 15.25 Nagyothallók műsora, 15.55
Szemtől szemben,
16.20
Rendőrség, 16.45 Fókusz,
18.45 Esti mese, 20.00 Szlovákia és az advent, 21.35 A
család, 22.05 Lámpa alatt,
0.10 A rendelő

Markíza tv

10.50 Dr. House (amer.),
12.50 Cobra 11 (német),
13.50 A farm, 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 A mentalista (amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 A farm, 22.35 A
hittérítő (amer.), 0.20 Két
és fél férfi

JOJ TV

11.00 Álomházak, 13.05
Testőrök, 14.00 Különleges
esetek, 15.20 Lehetőség,
15.55 Vásárlási láz, 17.00
Híradó. 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimihírek,
19.30 Híradó, 20.30 Panelház (szlovák), 21.40 Megfagyott föld (amer.), 0.00
Csalók, 1.00 A bűntény
(amer.)

M1

PÉNTEK

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 13.00 Esély, 14.00 A
69 centiméteres férfi, 14.50
Zorro (kolumbiai), 15.40
Charly, majom a családban
(német), 16.45 Lola (amer.kolumbiai), 18.30 Maradj
talpon!,
19.30
Híradó,
20.25 Virtuózok, 22.00 Az
este, 22.55 Az áruló csókja
(amer.)

TV2

6.55 Mokka, 12.55 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.55 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.50 Családi titkok, 15.50 Magán
nyomozók, 17.00 A macska (amer.-mexikói), 18.00
Tények, 19.25 Jóban Ros�szban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Üvegtigris 3 (magyar), 1.10 A frontkórház
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
14.20 Éjjel-nappal Budapest, 15.45 Segítség, bajban vagyok! (amer.), 16.50
Dr. Tóth, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.25 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 CSI: Miami helyszínelők (amer.),
22.55 CSI: A helyszínelők
(amer.), 0.15 Havazin

RTL II

8.30 Egy rém modern család (amer.), 10.00 Segítség,
bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7, 12.50 Bűnös szerelem, 13.45 Szerelem zálogba, 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7 (amer.),
18.05 Agymenők (amer.),
19.00 Dallas (amer.), 20.00
Alcatraz (amer.), 21.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7

M2

11.25 Sabrina, 12.40 Heath
cliff, 13.35 Mi micsoda,
14.30 Sabrina, 15.55 Dip és
Dap, 16.15 Állatkert a hátizsákban, 18.30 Vízipókcsodapók, 18.45 A város hősei, 19.40 Gondos bocsok,
20.55 Boston Legal (amer.),
21.45 Bosszú (amer.), 22.30
Maradj talpon, 23.20 Ridikül

Duna tv

10.00 Don Matteo (olasz),
10.55 A miniszterelnök (magyar), 12.25 Kívánságkosár,
14.30 Európa messze van,
15.30 Erdélyi történetek,
17.10 Család csak egy van
(ausztrál), 18.00 Híradó,
19.05 Rocca parancsnok
(olasz), 20.00 Don Matteo (olasz), 21.15 Columbo
(amer.), 23.05 A Karamazov
testvérek (amer.)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Taxi, 14.25 Igaz történetek, 16.25 A világ kincsei,
16.50 Hurrikán, 19.00 Híradó, 20.20 A szerelem karácsonykor érkezik (amer.),
22.20 Hóvirágok és macsók
(cseh), 23.45 Senki sem tökéletes, 0.50 Talkshow

Pozsony 2

13.20 Lámpa alatt, 15.45
Jégkorong, 18.25 Ne féljünk a szlovák nyelvtől,
18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 Szlovákia
és az advent, 21.30 Művészetek, 22.00 Homolka
és Tobolka (cseh), 23.25
Pozsonyi jazznapok

Markíza tv

11.05 Dr. House (amer.),
12.05 Monk (amer.), 13.00
Cobra 11 (német), 14.05
NCIS (amer.), 15.05 Önvédelmi tanfolyam, 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 A mentalista
(amer.), 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 18.15
Szomszédok, 19.00 Híradó,
20.30 Csizmáskandúr (amer.),
22.10 Orvosok (amer.), 23.55
A mentalista (amer.)

JOJ TV

9.55 Panelház (szlovák),
13.05 Testőrök, 14.00 Különleges esetek, 15.20 Lehetőség, 15.55 Vásárlási
láz, 17.30 Topsztár, 17.55
Tárgyalóterem,
19.00
Híradó, 20.30 Hókutyák
(amer.), 22.40 Betolakodók és gyilkosok (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
december 13-án Luca
december 14-én Szilárda
december 15-én Valér
december 16-án Etelka
december 17-én Lázár
december 18-án Auguszta
december 19-én Viola
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: a bánkeszi Bachna Ján és a pozsonyi Kiššová Martina.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ímelyi Oslanecová Emily, a komáromi Habardík
Maxim és Domonkoš Damián, a bánkeszi
Tchor Dominik, a keszegfalvai Ipóth Daniel,
a gútai Kürti Dorina, a nagymegyeri Ferenczi Vivien, a csallóközaranyosi Holczhei Bence Zsolt, az
ógyallai Lakatosová Mandy és az ipolysági Szabó
László.

A Dunatáj receptkönyvéből

Mexikói burgonyás bab

Adventi „képeslap”

Hozzávalók:
40 dkg újkrumpli (régi is jó)
2 db póréhagyma
(kisebb vagy újhagyma)
400 g csemegekukorica (konzerv)
400 g vörösbab (konzerv)
8 szelet bacon
(vagy szárított sonka)
4 ek napraforgó olaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
Elkészítése:
A szalonnát falatokra vágjuk, zsírjá- Ha a kész krumplit olajosnak találra sütjük, majd kiszedjük.
juk, egy papírtörlővel bélelt tálba
A hagymát karikára vágjuk (ha nem öntsük át a serpenyőből, majd rakszeretnénk nagyon hagymásra, a juk vissza).
szeleteket öblítsük át forró vízzel!) Adjuk a krumplihoz a vörösbabot és
és a bacon visszamaradt zsírjában kukoricát, a hagymát, forgassuk és
forgassuk át, pirítsuk meg és szed- pirítsuk össze.
jük ki.
Igény szerint sózzuk, borsozzuk.
A burgonyát a visszamaradt zsírban (sót én csak a krumpli főzővizébe
(amihez hozzáadjuk a szükséges szoktam tenni, mert a sült bacon,
olajat) süssük meg. Az eredeti re- sonka, sós!)
cept nem írja, hogy elő kellene főzni Szedjük tálba, szórjuk meg édesnea burgonyát, én szoktam, mert így mes pirospaprikával, aki szereti az
nagyon hamar pirosra sül a krump- erőset, chilivel. A tetejére szórjuk rá
li. ) Újburgonya híján mindenképp a pirított bacont.
főzzük elő a krumplit, majd süssük Melegen tálaljuk és fogyasszuk. Tejpirosra.
föllel tálaljuk.

Hozzávalók:
22 és fél dkg méz
35 dkg finomliszt
1 evőkanál rózsavíz
½ teáskanál ánizs
½ teáskanál koriander
½ teáskanál őrölt
gyömbér
½ teáskanál
őrölt szegfűszeg
½ teáskanál őrölt fahéj
5 dkg porcukor
Elkészítése:
1. A mézet a porcukorral és a fűszerekkel, valamint a
rózsavízzel vízgőz felett felmelegítjük, majd engedjük kihűlni.
2. Miután kihűlt, hozzáadjuk a lisztet, majd addig
gyúrjuk, amíg a massza elválik a tál oldalától.
3. Az elkészült tésztát egy éjszakán át szobahőmérsékleten pihentetjük.
4. Másnap lisztezett felületen 2-3 mm vastagra nyújtjuk. A mintanyomót olajjal megkenjük, majd kiszaggatjuk vele a tésztát.
5. A tésztalapokat óvatosan leszedjük a mintanyomóról, majd vékonyan kizsírozott, lisztezett tepsibe rakjuk. (Ha sütés előtt néhány óráig pihentetjük, akkor a
motívum biztosan nem fog eldeformálódni).
6. 300 fokra előmelegített sütőben, annak felső harmadában 2 perc alatt megsütjük. Rózsavíz használata
esetén a fűszerezés el is hagyható.

humorcsokor

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Oláh Mária (93 éves), Pécs László (56 éves), Csicsó Rudolf (69 éves), Kocziszká
Margita (82 éves), Tóth Tibor (74 éves), Prágay
Gusztáv (67 éves), Csandal Margit mérnök (74
éves), Flachbartová Helena (62 éves), a gútai Tóth
Margit (62 éves) és Benninghaus Iván (87 éves),
az őrsújfalusi Sándor Béla mérnök (70-éves) és
Horján András (78 éves), a hetényi Kvĕt Jozef (72
éves), az izsai Anda Júlia (81 éves), valamint a dunamocsi Bašternák Lajos (62 éves).
Emléküket megőrizzük!

A komáromi

Vásárcsarnok
bevásárlóközpont

tudatja, hogy az ünnepek alatt a következő
nyitva tartás szerint várja vásárlóit:

2014. december 13.

ezüstszombat – 6. 00 és 14. 00 óra között

2014. december 14.

ezüstvasárnap – 9. 00 és 14. 00 óra között

2014. december 20.

aranyszombat – 6. 00 és 14. 00 óra között

2014. december 21.

aranyvasárnap – 9. 00 és 14. 00 óra között

2014. december 24.

szenteste napja – 6. 00 és 11. 00 óra között

december 25-én
karácsony
1. ünnepén
zárva
december 26-án
karácsony
2. ünnepén
zárva

Mindenkit szeretettel várnak
a Vásárcsarnok üzleteiben!
A Kossuth téren
a parkolás ingyenes!

Az pénztárgépekről szóló törvény
utolsó módosítása alapján 2015 április 1-jétől
az adóalanyok új csoportja számára lesz kötelező
az elektronikus kasszagép használata.
Ha ön ez év december 23-ig
cégünknél
megrendeli a kasszagépet és
kifizeti az előleget,
12 % -os kedvezményben
részesül !

Apliko+

Komárom, Munka utca 25. Tel. : 7704 310
www. aplicoplus. sk
Értesítjük hirdetőinket,
hogy a karácsonyi dupla számba
(megjelenik december 19-én)
legkésőbb december 14-ig,
az újévibe
(megjelenik január 9-én)
december 31-ig
kell elküldeniük
(e-mail: dunataj@zoznam.sk)
ünnepi köszöntőjüket!

– Van-e élet a halál után?
– Hát persze! Gondoljunk csak Napóleonra, Picassóra, Néróra … ők mind meghaltak, mi viszont élünk!
Egy sofőr felkerül a mennyországba és találkozik Szent Péterrel, aki megkérdezi tőle, hogy mi
volt a foglalkozása. A sofőr azt mondja, hogy autóversenyző. Szent Péter ad neki egy Lamborghinit, de kiköti, hogy maximum 150-nel mehet.
Első nap rögtön elhúz mellette 200-zal egy Mazerati. Második nap ugyanaz 250-nel, de a sofőr
nem akar vele versenyezni, ezért hagyja, hogy
megelőzze. Harmadik nap már 300-zal hagyja
ott a Mazerati. A sofőr erre már felháborodik,
odamegy Szent Péterhez és panaszolja neki:
– Miért van az, hogy én csak 150-nel mehetek,
de a Mazerati elmegy mellettem 300-zal?
– Te hülye, az nem Mazerati, hanem Názáreti!
És ő a főnök fia.
Modern mese
A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjtögetett, a tücsök pedig csak henyélt és muzsikált. Aztán jött a tél. Hideg volt, fújt a szél, és gyakran
esett a hó is. Meg is döglött mind a kettő.
Rámenős utcai virágárus csalogatja a vevőt:
– Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot, lepje
meg vele a feleségét!
– Kösz, de nincs feleségem.
– Akkor vegyen egy csokrot, és ünnepelje meg,
hogy ilyen szerencsés!
– Jean, az évnek melyik hónapjában van 28 nap?
– Annyi mindegyikben van, uram!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
a rokonoknak, a jó barátoknak,
a nyugdíjas társaknak,
a szomszédoknak, az ismerősöknek
és mindazoknak, akik december 2-án
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe a szeretett feleséget, édesanyát,
testvért, nagymamát
és dédnagymamát

Pálovics Juliannát
(szül. Máté),

aki életének 75. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a részvétnyilvánításokat és a virágokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

…Szíve nemes volt, keze dolgos,
élete nehéz volt, álma legyen boldog…
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezem december 12-én
szeretett édesanyámra,

Redeczky Máriára
(Martos)

halálának negyedik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző leánya

L A B D A R Ú G Á S

Gúta a feljebblépés kapujában
A IV. ligában szereplő gútai csapat a bajnokság második helyén várja a tavaszi idény kezdetét. Két ponttal maradtak le
a járási székhely, Galánta csapatától. Az eddigi és a tavasztól
várható eredményekről Máté Zsolt játékos-edzővel beszélgettünk.
– Mindenképpen a csapategy- életükben is elvárom a sportség kialakítását tartom az ed- szerű viselkedést, mert ez az
digi legnagyobb eredményem- alapja a pályán tapasztalható
nek és éppen ezért ügyelek sportszerűségnek is.
arra, hogy a csapatszellemet ne Mindez tükröződik is a gúbonthassa meg egyénieskedés. tai csapat játékán, hiszen az
Igyekszem példát mutatni a elmúlt négy év
felkészülések és a mérkőzések során sorozatfolyamán is – mondja, majd ban nyerik el a
elmondja azt is, hogy az után- kerület fair-play
pótlásnak is nagy figyelmet díját. Mindezek
szentel.
mellett a csa– Nem alapozhatunk mindig az pat egyértelmű
idegenlégiósokra akkor, amikor célja, hogy a
az ificsapatban több, rendkívül 2 0 1 4 / 2 0 1 5 - ö s
ügyes focistát tartunk számon. labdarúgó idényIgaz, nem könnyű bekerülni a ben a IV. liga
kezdő csapatba, a kitartás és a délkeleti
csoküzdőszellem mellett türelem- portjában dobore is szükség van. A leendő gósok legyenek.
játékosnak ki kell várnia azt a Hazai,
vagyis
pillanatot, amikor az edző elér- gútai származákezettnek látja az időt, amikor sú edző még nem ért el ilyen
beállhat a tizenegybe. Játékos- nagy sikert.
társaim tudják azt is, hogy civil – Ez a gárda mindet elkövet,

Teremfoci

Új győztese van a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó-szövetség
elnökének vándorserlegéért meghirdetett diákteremfoci-tornának, amelyet hatodik alkalommal rendeztek meg. A komáromi városi sportcsarnokban a győzelmet Nagyszombat utánpótlása szerezte meg.
Az eredmények:
Nagyszombat – Szenice 6:0,
Komárno – Léva 1:5, Nyitra Nyitra – Léva 7:1, Komárom
– Nagyszombat 2:3, Privi- – Nagyszombat 0:3, Szenice
gye – Szenice 3:2, Vágbesz- – Vágbeszterce 4:2, Priviterce – Komárom 3:1,
gye – Nyitra 1:3, SzeNagyszombat – Léva
nice – Komárom 3:2,
5:1, Nyitra – SzeniLéva – Vágbeszterce 4:1, Privigye –
ce 1:6, NagyszomVágbeszterce 3:1,
bat – Privigye 2:0.
Komárom – Nyitra
Végeredmény: 1.
0:4, Léva – Szenice
Nagyszombat (18
3:2, Vágbeszterce
p), 2. Nyitra (12),
– Nagyszombat 0:1,
3. Privigye (12), 4.
Komárom – Privigye
Vágbeszterce (12), 5.
1:4, Vágbeszterce – Nyit- Léva (6), 6. Szenice (3), 7.
ra 2:1, Léva – Privigye 3:6, Komárom (0).

Komáromban is rezeg a léc…
Vasárnap, december 7-én folytatódott a komáromi teremfocibajnokság. Ezúttal az 5. forduló csatáira került sor. Az eredmények:
1. FC Doki – Králik TV 10:1 csak a gólarányuk rosszabb.
* Ilmont – Barracuda 1:9 * Az Analplast 13., a Black
Cars Team – Oxygen 0:8 * FC Bull-Litovel 12., az U20 7
Aureus – Bauring City 2:19 * pontot szerzett. A bajnokság
Amfora – Activ Komárom 8:5 9. helyén a Cars Team áll 3, a
* Anaplast KFC-Young Boys 10. helyen (ugyancsak 3 pont6:3 * U20 Black Bull-Litovel tal) a Králik TV vár a követ4:3. A bajnoki táblázat élén a kező fordulóra. A bajnokság
Bauring City csapata áll 15 sereghajtói, az Actív Komáponttal. A Barracuda 2., az rom (11. hely), az FC Areus
Oxygen 3., az 1. FC Doki csa- (12. hely), az FC Young Boys
pata a 4., ám valamennyiük- (13.) és az Ilmont (14.) még
nek ugyancsak 15 pontja van, nem szereztek pontot.

hogy eredményes legyen.
Nincs hiány elkötelezettségből, versenyszellemből. Nem
is tartom szükségesnek, hogy
változtassak a gárda összeállításán. Büszke vagyok arra,
hogy Magyar Zsolt, aki az ősz
folyamán 15 gólt lőtt, nem
hagyja magát átcsábítani más
csapatba. Az ősz legcsodálatosabb mérkőzésének a GútaGalánta találkozót tartom,
ahol
éppen
Magyar Zsolt
mesterhármasával sikerült
3:1-re legyőzni
az ellenfelet.
Visszalendülhet csapatunk a
régi formájába,
hiszen visszavárjuk Zuzula
Milant, aki az
utolsó bajnoki
találkozó előtt,
az Udvard elleni találkozón
lesérült.
Máté Zsolt a gútai Corvin Má-

SAKK

I. liga
KSC Komárom – ŠKS Považská Bystrica 2, 5:5, 5,
pontszerzők: Berek Géza 0, 5,
Molnár Ernő 1, Sebensky Martin 1, KSC Komárom – ŠKŠ
Dubnica nad Váhom B 2, 5:5,
5, pontszerzők: Janko Zoltán
1, Vörös Gellért 1, Jóba Árpád
0, 5. A Komáromi Sakk-klub a
táblázat 12. helyén áll.
III. liga
Slovan Duslo Vágsellye B –
Bátorkeszi Sakk-klub B 2, 5:5,
5, pontszerzők: Száraz Béla 1,
Bárczi Viktor 0, 5, Jóba Pavol
1, Gyarmati Tihamér 1, Pallag

György 0, 5, Bóna Juraj 1, Cséplő István 0, 5 * Bástya Sakkklub Érsekújvár – Komáromi
Sakk-klub B 5:3, pontszerzők:
Sebensky Martin 1, Ábrahám
János 1, Gyurenka Árpád 1 *
Verebélyi Sakk-klub – Perbetei Sakk-klub 1:7, pontszerzők:
Balogh Tamás, Szeko Lajos,
Ostružlík Marek 1-1, Zsitva
Norbert 0, 5, Rancsó Márk 0, 5,
Olláry Peter 1, Nagy Viktor 1,
Ostružlík Krisztián 1. A táblázat
1. helyén a Perbetei Sakk-klub
áll, 4. a Komáromi Sakk-klub
B csapata, 7. pedig a Bátorkeszi
Sakk-klub B csapata.
-csi-

ÚSZÁS
December 5-től 7-ig rendezték meg a B-kategóriás úszók (1112) rövidpályás téli országos bajnokságát Rimaszombatban.
A KomKo úszóklubot Bielik Kevin (edzője Szeidl Balázs) és
Kardhordó Richárd (edzője Peťovský Štefan) képviselte.
A 2002-es korcsoportban Bie- ő nyolc egyéni csúcsa mellett
lik Kevin nem okozott csaló- egy arany-, egy ezüst- és két
dást, hiszen 11 úszásnemben bronzérmet gyűjtött be.
szerzett bajnoki címet úgy,
hogy a 100 m-es mellúszásban egy 1978-as (Bukovsky
Igor) csúcsot döntött, ám
ezen felül három kategóriában országos csúcsot állított
fel. Kevin jó formáját bizonyítja az is, hogy egy héttel
korábban, a dunaújvárosi
versenyen 400 m-en javított
országos csúcsot. Kardhordó
Richárd is jó formában volt,

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Aranyosmarót
B 15:3 Pontszerzők: Tóth 4, 5,
Lacko 4, Vartga 3, 5, id. Ollárty
3. A komáromi csapat a bajnoki
táblázat 4. helyén áll 38 ponttal.
I. liga – id. diákok
Nagytapolcsány – Pok. Komárom 10:0 * Gúta – Érsekújvár
9:1 * Érsekújvár – Gúta 8:2 *
Pok. Komárom – Gúta 5:5 A
Pokrok Komárom csapata 16
ponttal a bajnokság hetedik
helyén áll, őt követi a gútai diákcsapat. Mindkettőjüknek 16
pontja van.

tyás Alapiskola testnevelés és
matematika szakos tanára. A
tizenévesek
korosztályában
árgus szemmel figyeli a gyerekek gömbérzékét, felismerőkészségét és kitartását.
– Napjainkban, amikor a gyerekek többsége nem játékkal,
sporttal tölti az idejét, hanem
a számítógép és a tévé előtt
ül, hiába ügyesek a tornaórán,
hiányzik belőlük a kitartás és
a versenyszellem. Pedagógusként igyekszem folyamatosan
kiválasztani azokat, akikben
látok tehetséget és el tudom
őket képzelni úgy, hogy néhány év múlva már a felnőtt
csapat mezében játszanak. Ha
sikerül feljebb jutnunk, akkor
az egyfajta ösztönzést is jelent
majd számukra. Példaképük
is lehet, hiszen a gútai előkészítőben játszott az a Spalek
Nikolasz, aki 16 éves korában országos válogatott volt,
napjainkban pedig az U-19es szlovák válogatott tagja,
s nagyszombati csapatának
–boldi–
egyik erőssége.

VII. liga
Radava – Perbete B 9:9 Pont- mint Uzsák V. 1. Perbete csaszerző Lengyel, Farkas 2, 5, pata a bajnoki táblázat 3. heHerda és Uzsák M 1, 5, vala- lyén áll 23 ponttal.

Járási tornát rendeztek az asztaliteniszezők

December másodikán rendezték meg a komáromi Ipari Szakközépiskolában a járási asztalitenisz-tornát.
A komáromi Selye János Gim- negyedik helyet szerezték meg.
názium diákjai rendszeresen be- A lánycsapat (tagjai: Polák Éva
kapcsolódnak a tornába. Idén a (III. C), Szelíd Dóra (III. B),
fiúcsapat (tagjai: Dóczé Sándor Andruskó Krisztina (II. A) és
Efraim (II. D), Kovács Álmos Laczkó Dóra (II. D) a hat ver(I. D), Lőrincz Ádám (III. D), senyző csapat közül győztesen
Izsák Dávid (I. D) és Gyarma- került ki és bejutott a kerületi
ti Vince (IV. B) a versenyen a versenybe.

KOSÁRLABDA
MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye 76:68
(38:40) Nem okozott csalódást az MBK Rieker COM-therm –
Privigye rangadó, hiszen szerdán a két együttes izgalmas, fordulatos mérkőzést játszott egymással az Eurovia szlovák kosárlabda
extraliga 18. fordulójában. Az első negyedben a vendég Privigye
valósággal átgázolt az MBK Riekeren, amely sem támadásban,
sem védekezésben nem találta a ritmust. A privigyeiek szinte pillanatok alatt tizennégy pontos előnyre tettek szert, amit aztán az
MBK óriási erőfeszítések
árán tudott csak ledolgozni. A második negyed
elején úgy tűnt, Komáromra ezen a találkozón
vereség vár. A hazaiak
mesteredzője,
Čurovič
taktikát váltott, ami megzavarta az ellenfelet, miközben támadásban is
egyre pontosabbak lettek
Bannisterék. A félidő végén még mindig – igaz,
hogy már csak két ponttal
– a délszláv játékosokkal teletűzdelt, rendkívül
agresszívan játszó Privigye vezetett. A harmadik
negyedet a hazaiak kezdték szenzációsan és gyorsan átvették az
irányítást, majd jelentősen növelték az előnyüket. Bannister és
Kozlík vezetésével az MBK elképesztő tempót diktált, s ezt az
egyre fáradtabb vendégek egyre kevésbé tudták tartani. Ráadásul
az addig észrevehetetlen Halada is elkapta a fonalat, bátor betörései után a labda rendre utat talált a vendégek gyűrűjébe. A negyedik negyed nem hozott szép játékot, a komáromi gárda vesztett a
lendületéből, több pontatlanság is becsúszott, a csapat védekezése
azonban ezzel együtt is teljesítette feladatát. A privigyeiek az utolsó percekben teljesen feladták a küzdelmet.
Az MBK Rieker Komáromnak ez volt sorozatban a hetedik győzelme. A találkozó legeredményesebbjei: Bannister 20, Halada és
Kozlík 14.
Nem a biztos győzelem reményében utaztak el a komáromi
kosarasok Besztercebányára, amely annak ellenére, hogy az
őszi idényben eléggé gyengén szerepelt, s a bajnokság 8. helyén áll, komoly meglepetéseket tud okozni. A vasárnap esti
találkozót azonban az érdektelenség is jellemezte, hiszen a
csarnokban alig háromszáz szurkoló drukkolt a csapatának,
ráadásul ezek jelentős része is Komáromból utazott a középszlovákiai metropolisba. Ám megérte. . .
ŠKP Besztercebánya – MBK
Rieker COM-therm Komárom 71:84 (36:39) Az első
percek az ellenfél kölcsönös
kiismerésével teltek, a besztercebányaiak viszont igyekeztek
azonnali előnyhöz jutni. Nem
sokáig örülhettek a sorozatosan
szerzett pontoknak, mert a komáromi csapat fokozatosan átvette a
vezetést, igaz az első félidő vé-

géig csak hárompontos vezetést
tudtak kiharcolni. A második
félidőben már érezni lehetett a
komáromi csapat fölényét, néha
a komáromiak megengedték
maguknak a fellazulást is, s végül 13 pontos előnnyel távoztak
Besztercebányáról. Komárom
számára a legtöbb pontot Bannister (24), Halada (15) és Bilič
(11) szerezte.

K A R AT E

Rendkívüli teljesítményével egyre közelebb jut a gútai Bogár Dominika a tavasszal Zürichben megrendezésre kerülő
karate Eb-hez.
A fiatal sportreménység decem aranyérmet, katában pedig
ber 6-án Nagyszombatban meg bronzérmet harcolt ki. Az orrendezett kadét és ifjúsági or- szágos bajnokságon való remek
szágos karatebajnokságon egy szereplés Bogár Dominika száarany- és egy bronzérmet szerzett. mára a tavasszal sorra kerülő
A gútai Taiyó versenyzője a zürichi Európa-bajnokság miatt
kadétok mezőnyében kétszer is fontos volt, amelyre akkor
is dobogóra állhatott, hiszen a kvalifikálja magát, ha a nagynegyvenhét kilogramm alat- szombati hasonló rangos verseti súlycsoportban kumitében nyeken minél több pontot gyűjt.
A fiatal versenyzőnek minden
esélye megvan arra, hogy ott legyen Európa legjobbjai között.
November végén a Vágsellyén
rendezett
nyugat-szlovákiai
December 5-én és 6-án Katowicében rendezték
bajnokságon, ezt megelőzően
meg a XXII. nemzetközi ifjúsági kötöttfogású
pedig Surányban, a Nyugatbirkózóversenyt A seregszemlén sikeresen szereszlovákiai Karate Szövetség
peltek régiónk ifjú sportreménységei is. A ZKS
kupáján szerzett két aranyér„TYTAN 92” Katowice sportegyesület szervezte
met.
–KiTi–
versenyre meghívást kapott a komáromi Spartacus Birkózóklub és a Marcelházai Birkózóklub is.
Sikeres
Eredmények:
gedűs Viktor (Marcelházai BK)
keszegfalvaiak
Diákok (2001 – 2003) kor- Kadétok (1998 – 2000) korcsocsoportja: 38 kg-ban 1. hely portja: 50 kg-ban 2. hely Nagy Magyarország és Szlovákia
– Opálka Kevin (Marcelházai Arnold (Komáromi Spartacus legjobb versenyzői léptek taBK) * 42 kg-ban 6. hely Prez- BK) * 54 kg-ban 3. hely – Hul- tamira Várpalotán, ahol a 24
meczký Július (Komáromi man Nikolas (Komáromi Spar- klub 250 képviselője között a
Spartacus BK) * 47 kg-ban 1. tacus BK) * 85 kg-ban 3. hely keszegfalvai Trenčik Nikolas,
hely Megály Zoltán (Marcelhá- Marcinko Nikolas (Marcelhá- Trenčik Erik és Hupian Kriszzai BK) * 53 kg-ban 2. hely He- zai BK).
tína aranyérmes lett.

BIRKÓZÁS
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