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Lapunk
tartalmából:

● Nem csak szóbeszéd
a kínai kapcsolat (2. oldal)
● Néha az igazság is győze(2. oldal)
lemre juthat
● Csőtörés Örsújfalun
(2. oldal)
● Nyílt napok a komáromi
Műszaki Szakközépiskolában
(3. oldal)
● Krakkói siker
(3. oldal)

Az MKP gazdasági tanácsa Gútán tartotta tanácskozását

Keresik a kitörési pontokat

Németh István fotója

Rejtélyesen megszervezett, titkos tárgyalások után szavaztak
Komáromban a KOMVaK elnökségének új elnökére

Volt állambiztonsági dolgozót
választottak
a komáromi vízművek élére!

A komáromi önkormányzat múlt heti ülésének két sarkalatos témaköre volt. Az első annak a
javaslatnak a megtárgyalása, amelynek elfogadása esetén külső könyvvizsgálót kértek volna fel
annak érdekében, hogy az 2009-től vizsgálja át a KOMVaK könyvelését, feltárva, hogy mi vezetett a cég teljes eladósodásához. Hosszas vita után csak öt képviselő (Benyó Zoltán, Keszegh Béla,
Knirs Imre, Less Károly és Rajkó Ferenc) szavazott a javaslat mellett, miközben Hortai Éva,
Feszty Zsolt és Marek Anton ellenszavazata, illetve a többiek tartózkodása miatt ismét meghiúsult az igyekezet, hogy a cég gazdálkodása terén végre tiszta víz kerüljön a pohárba...

Azt, hogy azonnali átutalással
újabb 700 ezer eurót „pum
páljanak” az agonizáló cégbe,
szinte szemrebbenés nélkül jó
váhagyták a képviselők.
Mint azt Domonkos Ladislav
mérnök, a cég elnökségi tagja
az indoklásban is megemlítet
te, mióta az ő vezetésük alatt
tevékenykedik a cég, egyre
több pénzügyi anomáliára de
rül fény, egyre több fizetési
elmaradás kerül napvilágra.
Maga a cég strukturális vál
toztatást is igényelne, hiszen a
részvénytársaság ilyen formá
ja Komáromon kívül csak egy
városban működik. Az ő véle
ménye is az volt, hogy olyan
cégformát kell találni, amely
nél a város folyamatosan tudja
ellenőrizni saját cége költeke
zését. Arra is rámutatott, hogy
a KOMVaK gazdasági problé
máit elsősorban a meggondo
latlan, a sajtó által ajnározott
nagy beruházásai okozzák,
amelyek egyik esetben sem
hoztak nyereséget, hanem to
vábbi kiadásokat okoznak a
cégnek. Felszólalása után be
jelentette, hogy a legközelebbi
elnökségi ülésen ő is benyújtja
lemondását, mint azt decem
ber 5-én Balogh Zsolt tette.

Kizárta
szüleit...

Több, mint száz alkalommal kellett olyan esethez
kivonulniuk a komáromi
tűzoltóknak, amelyeknek
nincs köze a tűzhöz.
Legutóbb egy furcsa, szo
rult helyzet miatt vonultak
ki, amikor a kétéves Roman
egy gyors mozdulattal ki
zárta saját szüleit az ottho
nukból. A bejárati ajtó ráa
dásul biztonsági rendszerrel
volt ellátva, úgyhogy nem
volt más megoldás, mint az,
hogy a tűzoltók betörjék a
lakás egyik ablakát és azon
jussanak be a lakásba, s be
lülről kinyissák az ajtót. A
szülők kevésbé, de Roman
nagyon élvezte a tűzoltók
akcióját...

Ezt követően a Keszegh Béla
köreihez tartozó csoport „ak
tivizálta” magát, hirtelenjében
új elnököt választott a cég élé
re Ruman Patrik személyében.
Az új elnök életrajzából kide
rült, hogy 19 éven át dolgozott
a Nemzetbiztonsági Hivatalnál,
közhivatalnoki főiskolai képe
sítéssel rendelkezik. Mint ál
lította, korábban már tárgyalt
a KOMVaK ügyében a HASS
társasággal, arról azonban nem
esett szó, kinek a megbízásából.
A személycsere előkészítéséről

nagy valószínűséggel Stubendek
László polgármesternek sem volt
tudomása, a javaslatot Keszegh
Béla alpolgármester csapatából
Horváth Attila terjesztette elő.
Tiltakozásul Keszegh Margit és
Benyó Zoltán nem szavazott, ifj.
Bende István, Knirs Imre és Raj
kó Ferenc tartózkodott, Feszty
Zsolt pedig egyedüliként ellene
szavazott. Információink szerint
a csallóközaranyosi beruházás
miatt árdrágításért milliós nagy
ságrendű összeget kell a cégnek
visszafizetnie az államkasszába.

Az MKP komáromi szervezete
felelőségteljes döntést vár el
Komárom polgármesterétől!

A Magyar Közösség Pártja komáromi városi szervezete
december 9-én megtartott taggyűlésének résztvevői határozatot fogadtak el, amely szorosan érinti a komáromi
önkormányzat által hozott korrupciógyanús döntéseket.
1. Az MKP komáromi helyi szervezete felkéri Stubendek
Lászlót, Komárom város polgármesterét, az MKP Nyitra
megyei képviselőjét, hogy a KOMVaK városi vízmű gazda
sági problémájának gyors és hatékony megoldása érdekében
végeztessenek mélyreható gazdasági átvilágítást egy – a vá
rostól független – könyvvizsgáló céggel. Hatásköréből kifo
lyólag vétózza meg a képviselő-testület december 8-án hozott
KOMVaK-kal kapcsolatos döntéseit, váltsa le tisztségükből
a KOMVaK városi vállalat jelenlegi vezető tisztségviselőit.
2. Az MKP komáromi helyi szervezete felkéri Stubendek
Lászlót, Komárom város polgármesterét, az MKP Nyitra me
gyei képviselőjét, valamint a bíráló bizottságot, hogy a ComMédia városi vállalat igazgatói pozíciójára kiírt pályázat so
rán vegye figyelembe, hogy ezt a tisztséget egy politikailag
független hozzáértő személynek kell betöltenie, aki nem tagja
a városi képviselő-testületnek.

Keletről nyugati irányba haladva tartja meg az MKP a gazdasági és regionális fejlesztési tanácsának (GRFT) kihelyezett üléseit a határ menti járásainkban. Az üléseken a gazdasági tanács tagjain kívül megjelennek vállalkozók, területfejlesztési szakemberek, polgármesterek,
valamint az MKP járási tisztségviselői. Az MKP gazdasági tanácsának tagjai megismerkednek
az adott járás gazdaságának helyzetértékelésével, tanácskoznak a lehetséges fejlesztésekről, a
kitörési lehetőségekről, a járás adottságairól, hátrányairól, erős és gyenge pontjairól. A kihelyezett üléseket a Tőketerebesi járásban kezdték, végigjárták a határ menti járásokat, majd
december 8-án értek el a Komáromi járásba, ahol Gútán tartották meg ülésüket.
A résztvevőket elsőként Hor- A véleménycsere folyamán, batlani munkahelyén, egy vil
váth Árpád, Gúta város pol a helyiek részéről elhangzot lamossági vállalatnál szívesen
gármestere köszöntötte, majd tak olyan javaslatok, amelyek veszik a képzett villanysze
Becse Norbert, az MKP ko a vállalkozási környezetüket relők jelentkezését. Ezenkí
máromi járási elnöke vázolta kedvezően befolyásolhatnák. vül a komáromi ipari parkban
fel főbb vonalaiban a járás Az őstermelőtől el kellene juttat megtelepedett kínai BYD vál
problémáit. Farkas Iván, ni a terményeket a fogyasztóig, lalat elektromos meghajtású
hatékony terme autóbuszok gyártását kezdi
lési-értékesítési meg hamarosan. Szerteágazó
láncok közbe szakterületeken,
különböző
iktatásával. Fő szakmákban képzett, szabad
céljuk tehát a munkavállalók jelentkezését
helyi
termé várják.
nyek és termé Az MKP GRFT tanácskozásán
kek eljuttatása a szinte kivétel nélkül olyan té
helyi fogyasztó makörök, célkitűzések, lehető
hoz. Az ön ségek merültek fel, amelyek a
korm ányz at ok szülőföldünk, régióink gazda
erőteljesebben ságfejlesztési és területfejlesz
fogl alk ozh at tési terve, a Baross Gábor Terv
nának a helyi tartalmát képezik. Kívánatos
az MKP GRFT elnöke is kis- és közepes vállalkozá lenne, ha a célkitűzések gya
mertette a tanács kihelyzett sokkal, az iparosokkal és a korlati megvalósításához tő
ülésének célját, majd szólt a gazdákkal, különböző módon keinjekció vagy anyagi támo
gazdaságfejlesztési és terü előnyben részesítve őket a glo gatás könnyítené meg a helyi
letfejlesztési lehetőségekről, bális kereskedelmi láncokkal vállalkozók és gazdák döntését
a Baross Gábor Terv vetület szemben. Vörös Szabolcs, a a fejlesztések beindításához, a
ében. Samu István, az MKP GRFT tagja konkrét kínálatot munkahelyteremtő beruházá
országos elnökségének tagja tett munkahelyteremtésre: lá sok megvalósításához.
felvezető előadásában ecsetel
te a Komáromi járás és Gúta
város gazdasági aktivitásait,
fejlesztési lehetőségeit. Mivel
a Komáromi járás gazdasági
aktivitásait leginkább a mező
gazdaság és az élelmiszeripar
jellemzik – főképpen Gútán
– a tanácskozás tartalma leg
inkább e két ágazatot érintette.
A tanácskozáson e területekről
több vállalkozó is részt vett,
de szó esett a Komáromi járás
gazdasági aktivitásáról és a
szociális helyzetéről is.

Karácsonyi orgonaest

a gútai plébániatemplomban
A műsoron: J. S. Bach: Esz-dur prelúdium és fúga * J. S.
Bach Liebster Jesu, wir sind Hier * J. S. Bach Két korálelőjáték * Nicolaus Bruhns „Nagy” E-moll prelúdium * František Xaver Brixi Pastorale * Jehan Alain Choral Dorien * J.
S. Bach F-dur toccata és fúga.

A templom felújított orgonáján játszik:

Nagy István.

Gútától egészen Keszegfalváig üldözték
a rendőrök a menekülő sofőrt

Egyszerű rutinellenőrzésnek indult. A Gútát jól ismerő gépjárművezetők előszeretettel
rövidítik útjukat a Hosszú utcán, kikerülve a belváros forgalmát. Csütörtökön a szolgálatos rendőrjárőr egy rutinellenőrzésre állított meg egy pozsonyi rendszámú Citroen
C5-ös személygépkocsit.
A rendőrjárőr kérte a gépjárművezető szemé
lyi okmányait, valamint a gépkocsi iratait.
A férfi úgy tett, mintha az iratokat keresné,
azután tolatásba kezdett, beleütközött a rend
őrkocsiba, majd fejvesztetten menekülni pró
bált. A rendőrjárőr azonnal üldözőbe vette a
menekülő férfit, többszöri figyelmeztető lö
vést is leadva a kocsijára, majd célzott lövést
a kocsi kerekére. Eközben a város területén
ügyelniük kellett arra, hogy csak olyan he
lyen használják fegyverüket, ahol az esetle
gesen lepattanó golyók senkit sem veszélyez
tethetnek.

A menekülő sofőrt a rendőrök egészen Ke
szegfalváig üldözték, ahol egy balívű kanyar
ban kisodródott és a templommal szemben
parkoló autónak ütközött. A férfi kiugrott a
kocsiból és a közeli parkon keresztül mene
külni kezdett. A rendőrök azonban utolérték
és a földre teperték. Kihallgatása során ki
derült, hogy a férfit idén augusztustól három
évre eltiltották a gépjárművezetéstől. A rend
őrség a bírósági ítélet figyelmen kívül hagyá
sa mellett hivatalos személy elleni erőszak
miatt is eljárást indított, büntetéséről a bíró
ság dönt majd.

Nagyon sok embert felháborított, hogy ismeretlen tettesek
megrongálták a komáromi betlehem papírmaséból készült
szobrait. Miután ismertté vált, hogy a városi rendőrség már
elemzi a kamerák felvételeit, az SJE két lányhallgatója önként
jelentkezett az ügyeleten és bevallották, hogy ők követték el a
csonkításokat, állítólag azért, mert ott akartak fényképezkedni. Drága fotók lettek, mert tetemes pénzbüntetést kaptak...
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A segélyből élők nem
játszhatnak
a játékautomatákon

Nem csak szóbeszéd
a kínai kapcsolat

A parlament módosította a hazárdjátékokról szóló törvényt,
melynek értelmében ezentúl a segélyből élők nem játszhatnak
pénznyerő automatákon. A játékautomatákat 2019-től a kocsmákból is kitiltják. A szociális segélyben részesülők kiszűrését
a játéktermekből úgy oldják meg, hogy az állam központi nyilvántartást hoz létre, melyben a szociális segélyből élők mellett
a tanulmányi ösztöndíjban részesülő diákok is szerepelnek
majd.
A játéktermek üzemeltetőinek 2019-től már csak a játékterjövő januártól kötelezően el- mekben üzemeltethetnek játéklenőrizniük kell a játszani vá- automatákat, kocsmákban nem.
gyók személyazonossága alap- A játéktermek üzemeltetése
ján, hogy nem szerepelnek-e a ellen küzdőknek is nagyobb
jegyzékben. Amennyiben igen, esélyt ad a törvény, ezután az
nem léphetnek be a játékterem- eddigieknél kevesebb aláírás
be.
is elég lesz azok bezárásához.
A jegyzékre a játékfüggők önként
is
regisztrálhatnak. Az ellenzék
javaslata alapján
a
hozzátartozók
regisztráltathatták
volna játékfüggőségben szenvedő
családtagjaikat, ez
azonban nem került
be törvénybe, így
marad számukra az
önkéntes regisztráció lehetősége.
A törvény további
szigorító intézkedése a játék- Szigorítják továbbá a játékterszenvedély visszaszorítására, mek és online szerencsejátéhogy a játéktermek pontos kok ellenőrzését és emelik a
meghatározásával megszünteti játékautomaták után fizetendő
a mobil játéktermeket, melyek adót. Csak tájékoztatásként jefőleg a roma telepek mellett gyezzük meg, hogy Komáromvoltak keresettek. További, ban például 92 játékautomatára
igaz csak távolabbi lépés, hogy adott ki engedélyt a város.

Sokan gúnyolódtak azon, hogy november folyamán
Komárom képviseletében, Stubendek László polgármester vezetésével „minidelegáció” látogatott el Kínába. Az eseményekkel összefügg, hogy Dél-Komáromban hamarosan elektromos meghajtású autóbuszokat
összeszerelő üzemet nyitnak meg kínai beruházók, s az
sem titok, hogy Európa legnagyobb befektetője Kína.
Ennek a kínai útnak a hozadékaként december 6-án
Kína pozsonyi nagykövetségének gazdasági ügyekért
felelős tanácsosa, Wang Jinsong és titkára tett hivatalos látogatást a járási székhelyen.
A jeles vendégek délelőtt Knirs Imre alpolgármester vezetésével megtekintették
városunk gazdasági szempontból fontos
helyeit és vállalatait. Így látogatást tettek
a hajógyárban, ahol Vágó Csaba mérnök
kíséretében megtekintették az ott folyó
munkálatokat. A gyár vezetőivel történt
találkozás során a gazdasági ügyvezetőt
konkrétan érdekelték a lehetőségek, hiszen céljuk a Duna-Majna-Rajna csatorna
hajózási lehetőségeinek jobb kihasználása. Ehhez jó feltételeket biztosíthat a
napjainkban eléggé elhanyagolt kikötői
kapacitás is. Stubendek László polgár-

mester és a városvezetés meghívására
munkaebéd keretében megismerkedtek
több kiemelkedő helyi vállalkozás vezetőjével, akik röviden bemutatták tevékenységüket és felvázolták az együttműködés lehetőségeit a kínai partnerekkel.
Természetesen szóba kerültek az üzleti
és beruházási lehetőségek is. Ebéd után
a vendégek megtekintették a város egyik
legnagyobb büszkeségét, az öreg és új
várat és azonnal felvetették a turisztikai
látványosság jobb kihasználásának lehetőségét.
Králik Róbert felvételei

Alaptalan volt a Szigeti László elleni vád

Néha az igazság is győzelemre juthat

A Magyar Közösség Pártja megelégedéssel vette tudomásul, hogy Szigeti Lászlót, az MKP
Országos Elnöksége tagját a Pozsonyi III. sz. Járásbíróság felmentette az ellene felhozott
támogatási csalás vádja alól. A vád egy 2006-os támogatási ügyre vonatkozott, amikor
Szigeti László oktatási miniszterként aláírta a nemesócsai alapiskola tornatermének felújítására jóváhagyott támogatást.
Ezt a pénzt viszont a község a magánkézben
levő Megart kulturcsarnok sportcsarnokká való
átalakítására használta fel, amelyet a község 30
évre bérbe vett, és amely így az iskola tornatermeként szolgált. Ezt a
tényt a sajtó nem tette
közzé, ahogy
arról is helytelenül tájékoztatott,
hogy
uniós pénzről
lett volna szó.
Az említett támogatást állami költségvetési forrásból
folyósították.

A bíróság döntése alapján szubvenciós (támogatási) csalás történt, mivel a község a felvett
pénzt nem arra használta fel, amire azt az állam
folyósította, de a volt oktatási miniszterről nem
bizonyosodott be, hogy erről tudott volna. Több
vonalon is mulasztás gyanúja merült fel az ügyben, például a kerületi tanügyi hivatal, amely
által a pénz a községhez jutott, nem ellenőrizte
annak felhasználását.
Szigeti László elégedett a járásbíróság döntésével, hiszen kezdettől fogva igazságos döntést
várt. Az ügyész fellebbezett, de Szigeti bízik benne, hogy a következő döntés is az ő javára dől el.
Az MKP ugyanúgy bízik egykori oktatási minisztere teljes felmentésében. Az ügy kirobbanása óta kiáll Szigeti László mellett, aki a
kezdetektől fogva nemcsak tagja, hanem aktív
vezetője is az MKP-nak, odaadóan szolgálta a
szlovákiai magyarság ügyét, s ezt teszi ma is.

A Memória TársulaT meghívója

Karácsonyi házi koncert
„nyelvcsapásokkal”
a Hoffer étteremben a Shell-kút mellett
december 16-án, pénteken, 18 órakor

A műsor kb. 70-80 percig tart szünet nélkül, sok zenével,
„Nyelv/Csapásokkal” tarkítva,
otthonias, karácsony előtti hangulattal.
Belépő nincs, rendelni nem kötelező, de lehet (öntérítéses).
Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

Zene nélkül az élet tévedés volna. (Nietzsche)

Csőtörés Örsújfalun

Valójában szombaton éjszaka vették észre a közelben lakók,
hogy valami nincs rendben a Kertek alja utcát is ivóvízzel ellátó
vezetékkel, de csak vasárnap, közvetlenül a déli harangszó előtt
értesítették a komáromi vízműveket, hogy már az úttesten is áll a
víz. A szakemberek fél órán belül a helyszínre érkeztek, azonnal
intézkedni kezdtek és segítségül hívták a nehézgépeket is.
Kénytelenek voltak feltörni az gozói rendkívül gyorsan megaszfaltot is, hogy lejussanak a oldották a problémát és meginfőnyomócsőhöz. Mint azt meg- dult a vízszolgáltatás.
állapították, nem a mintegy két Szerettük volna megörökíteévtizede lerakott vastag falú, ni az ott dolgozókat is (megmagasnyomásra készített cső érdemelték volna), de egy,
anyaga okozta a hibát, hanem a munkálatokat vezető férfi
az összeillesztésnél volt gyat- munkatársunkat ebben megra a hegesztés. A munkaterület akadályozta. Ez, mivel az eset
feltárása érdekében két utca- közterületen történt, a sajtószakaszt kellett lekapcsolni a szabadság megsértésének mivízellátásról. A KOMVaK dol- nősül...

Új bemutatóra készülnek a Komáromi Jókai Színházban

Véletlen, vagy szándékos aktualitás?

A Komáromi Jókai Színházban a 2016/17-es évadban lendületes ritmusban folyik a munka, hiszen a december 2-án
bemutatott Nyolckor a bárkán című előadás után máris megkezdődtek egy újabb bemutató, Ibsen: A nép ellensége című
drámájának próbái.
Ibsen ezt a drámáját egy újság- Stockmann doktor a város
ban megjelent rendőrségi hír fürdőorvosa felfedezi, hogy a
nyomán írta 1882-ben, három forrás vize, amely eltartja a váévvel a Nóra és egy évvel a Kí- rost, mérgezett, s felfedezését
sértetek után, épp a Kísértetek megpróbálja nyilvánosságra
fogadtatásán felbőszülve. A da- hozni, csakhogy ezzel sérti a
rab főszereplőjét, Stockmann város vezetőinek érdekeit. A
doktort részben saját magáról város polgármestere, aki törtémintázta: 1848-ban, amikor ki- netesen a doktor testvére, nem
tört az első schleswig-holsteini válogat az eszközökben, hogy
háború, a húszéves Ibsen szen- elhallgattassa öccsét, s elsimítvedélyesen agitált a németek sa az ügyet.
ellen. Látván, hogy honfitársai A történet minden különösebb
magukra hagyják a dánokat, magyarázat nélkül is értelmezegyre elkeseredettebben adott hető napjainkban is. Mindaz,
hangot annak, mennyire meg- ami másfél századdal ezelőtt
veti a gyávaságukat. Annyira történt, kísértetiesen hasonlít
kiéleződött az ellentét közte napjaink komáromi helyzetére.
és a környezete között, hogy Az már csak hab a tortán, hogy
lassan az egész társdalomban ott is, itt is vízről van szó...
a saját ellenségét látta. Drámá- Koltai M. Gábor, a komárojának témája egy kisváros kor- mi előadás rendezője és Varga
Anikó dramaturg ráadásul lerupciós ügyeiből indult ki.

porolta a 19. századi szöveget,
s egy feszes, élesen fogalmazó,
mai történetté alakította Stockman doktor kálváriáját.
Szalai Sára látványtervei sem
a kispolgári szalonok világába invitálják a nézőt, hanem
a színpadon a történet középpontjában álló fürdő a helyszín.
Az előadás főszerepében Ban-

dor Évát és Menszátor Héresz
Attilát láthatják a nézők, további szerepekben Mokos Attila,
Bárdos Judit, Holocsy Krisztina, Fabó Tibor, Skronka Tibor,
Olasz István, Tóth Károly lép
színpadra.
Az előadás bemutatója 2016.
február 3-án lesz a Komáromi
Jókai Színházban.
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Közösségünk képviselete
a komáromi Műszaki Szakközépiskolában
az ENSZ kilencedik
Kisebbségügyi Fórumán
Nyílt Napok

Az ENSZ Kisebbségügyi Fóruma 2007-ben alakult az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa mellett.
A Fórum célja és rendeltetése, hogy meghatározott, tematikus kisebbségügyi kérdésekben
a résztvevők minden évben konkrét javaslatokkal járuljanak hozzá az ENSZ aktuális Kisebbségi Nyilatkozatának kidolgozásához, illetve véleményezzék azt.

A komáromi Műszaki Szakközépiskola ismételten megnyitotta kapuit az iskolánkban oktatott szakok iránt érdeklődők előtt. Olyan 9. osztályos tanulók látogattak hozzánk, akik
már elgondolkodtak a szakmai pályán, vagy csak egyszerűen kíváncsiak voltak arra, milyen tanulmányi lehetőségeket kínálunk, milyen az itt folyó iskolai élet.
A nyílt napra érkezőket szüleikkel, pedagógusa- Ezt követően részletesen bemutatták az idei év
ikkal iskolánk tanulói és tanárai fogadták, majd kínálta tanulmányi szakokat.
rövid ismertetőket hallhattak azoktól a cégveze- A látogatók végigjárták iskolánkat, szaktantertőktől, akik szalonjaikban, műhelyeikben szak- meinket, műhelyeinket és a szaklaboratóriumomai gyakorlat szerzésére kínálnak lehetőséget kat és így a saját szemükkel győződhettek meg
diákjainknak. Ezek a vállalatok ösztöndíjban is arról, milyen magas színvonalon folyik az iskorészesítik azokat a diákokat, akik az általuk ke- lában a szakemberképzés
resett szakmákat választják.
Horváth Ambrus Zsuzsanna

A Fórum széles körű platformot
biztosít a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségi ügyek
előterjesztésére és megvitatására. Egyedisége főként a nyílt
párbeszéden, a szólásszabadság
biztosításán, valamint a résztvevők széles skáláján alapul.
Ez utóbbit az egyes tagállamok
ENSZ mellé delegált állandó
képviseletének munkatársain,
a civil és jogvédő szervezetek
képviselőin át a független szakértőkig számos, a témában érintett személy alkotja.

ajánlástervezete a „Kisebbségek
humanitárius krízisek idején”
címmel több mint 600 résztvevő
jelenlétében került előterjesztésre a genfi Nemzetek Palotájában
a 2016. november 24. és 25.
között tartott fórumon. Az elhangzott szakértői vélemények,
valamint a résztvevők tárgyilagos hozzászólásainak figyelembevételével az ajánlástervezet az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának
soron következő, 2017 márciusi
ülésén kerül bemutatásra a raportőr asszony által.

A Fórum tevékenységét az
ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja, raportőrje koordinálja, amely tisztséget jelenleg
a magyar származású Izsák Rita-Ndiaye tölti be. Az idei Kisebbségi Nyilatkozat előzetes

Az idei, Strassbourgban zajlott Fórum humanitárius krízisekre vonatkozó témája a
felvidéki magyar közösséget csak közvetetten érinti,
a nemzetközi kapcsolatok
felé nyitás érdekében azon-

ban jelzésértékű, hogy a
Kisebbségi Jogvédő Intézet
(KJI), valamint a Szövetség
a Közös Célokért (SZAKC)
együttműködő ügyvédjeként
képviselhettem közösségünket. Kiváló alkalom nyílt a
kapcsolatteremtésre, tájékozódásra és a közösségünk
helyzetéről szóló tájékoztatásra, amelynek során valós
statisztikai adatok segítségével tudtuk az érdeklődőknek
szemléltetni egyebek mellett
az egyes régiók közti gazdasági különbségeket, valamint
az egyes járások, községek
kiéheztetésének és ellehetetlenítésének tényét.
A fórumon való részvétel, az
egyes nemzeti, etnikai és vallási közösségek és csoportok
jelentései és kitartó küzdelmei
tanúbizonyságai, de főként
a különlegesen elhivatott és
lelkesítő Izsák Rita-Ndiaye
raportőrrel folytatott személyes találkozó mindnyájunkat további együttműködésre
ösztönöz, hiszen fontos, hogy
jogaink tényleges érvényesítéséről nemzetközi színtéren is
szóljunk.
Kőrösi Ildikó,
az MKP önkormányzati
és közigazgatási alelnöke

Nemzetközi sikert aratott a Marianum Egyházi Iskolaközpont énekkara

Krakkóban rendezték meg
az énekkarok nemzetközi
adventi versenyét

Pénteken a Tátra már hóval fogadta a Komáromból Krakkóba utazókat, s a fáradságos út
után jólesett a komáromi énekeseknek is a pihenő. Szombaton volt a nemzetek napja. Reggel
előbb megtekintették a lengyel királyok székhelyét, a Wawelt. Megnézték a Wawel máig láncra fűzött sárkányát, utána a gótikus székesegyházban tiszteletüket tették I. Ulászló, (Árpádházi) Szent Hedvig és Báthori István síremléknél, valamint a lengyel történelem nagyjai előtt,
majd rövid városnézés következett a friss, de verőfényes időben. A rövid ismerkedés után
kezdődött a hangpróba, hangzáspróba, majd a megmérettetés.
Nagy hírű cseh, román, len- rú (ám jóságos) karnagyukat, Vasárnap délelőtt a világ egyik
gyel és dél-afrikai énekkarok- Orsovics Ivettet is könnyekig legrégebbi sóbányáját látogatkal kellett megmérkőzniük. meghatotta diákjaink maku- ta meg az énekkar, a wielickai
Szinte mindegyik énekkar látlan szereplése. A fellépés sóbányát keresték fel. Nem
nagyobb volt, mint a komáro- után kíváncsian várták, hogy tagadták meg önmagukat, 135
mi, de – ahogy azt Kodály is a vasárnap esti gálán hogyan m mélyen is kipróbálták, hogyan szól a hangjuk... Az ebéd
után szentmisén vettek részt,
majd, városnézésre mentek.
Ekkor már mindenki izgatott
volt, hiszen este került sor a
gálára és eredményhirdetésre
a monumentális Szűz Máriaszékesegyházban.

mondta egykor – nem a méret
számít, hanem a lélek. Kissé
izgatottan, de nyugodt várakozással tekintettek az adventi
koncert elé, hiszen advent a
várakozás ideje is. A Szent Péter-Pál-templomban csodálatosan szerepelt az énekkar. Hos�szú, ütemes tapssal jutalmazta
a közönség a „Minden földek
istent dicsérjétek", az „Ó jöjj,
ó jöjj Emmánuel", az „Ó, jöjjetek, hívek” és a „Psallite Deo”
művészi előadását. (Gyönyörű
érzés, mikor az éteri finomságú, tiszta és édes magyar szó
megtölti a templomot, s a közönség szívét is...) Még szigo-

értékeli majd mindezt a nemzetközi zsűri.
A fellépés után a kis énekesek
a Krakkó főterén lévő hangulatos adventi vásárban merültek el, s a krowka (mézzel sült
alma) és megannyi ínyencfalat
segítségével igyekeztek még
mélyebben átélni a vallásos és
vendégszerető lengyelek adventi előkészületeit. Este még
egy koncert várt rájuk a Szent
Katalin-templomban, ahol (a
változatosság kedvéért) lengyel, lett és horvát énekkarokkal együtt adtak hangversenyt
a derék zeneértő közönségnek.

Kis pihenő után, máris „munka”. Az esti fellépés előtt is hangpróbát tartottak

János tanítását: „Térjetek
meg, elközelgett a mennyek
országa!” Zengtek az idegen
hangzású, mégis ismerős lengyel szavak, s talán zsongott
a lelkük is kissé. A krakkói
főtér monumentális bazilikájában vasárnap este kigyúltak
a fények, szinte előre jelezve a
Marianum énekkarának sikerét.
A
Marianum
kórusa a Krakkói Adventi és
Karácsonyi Kórusfesztiválon
ezüstsávos besorolást kapott,
s mindezt nem
a
gyermek-,
hanem az ifjúsági
kórusok
kategóriájában.
Szigorú,
de
korrekt volt az
walesi,
(balra) A Szent Péter-Pál templomban olasz,
dőlt el, hogy a komáromi énekkar a gyer- cseh, magyar és
tagokból
mekkategóriából „feljebb lépett” és az észt
ifjúsági korosztály énekkarai között ver- álló nemzetkösenyezhet. (Fent) Orsovics Ivette kar- zi zsűri, ebben
nagynak gratulál a zsűri magyar tagja, a kategóriában
nem kapott más
Gerendai Ágnes.
sem jobb minőA háromórás szentmisén a tö- sítést. A komáromi diákok és
mött templom karzatán a derék karvezetőjük egy cseppet sem
krakkói polgárokkal közösen csalódottak, különösen miidézték fel Keresztelő Szent után Gerenday Ágnes, a zsűri

magyar tagja külön is kifejezte örömét, hogy meseszép
és pontosan előadott dalokat
hallhatott, s büszke lehetett
egy szlovákiai magyar kórus
kiemelkedő teljesítményére. –
Ezen a helyen én is ki szeretném fejezni elismerésemet a
kórusnak. A nemzetközi zsűri
értékelésénél mindig megmutatkoznak a kulturális különbségek, hiszen magyarként az
én fülemnek is a magyar zene
a legszebb, s tudom: mindenki
így van ezzel. A megszerzett

magas pontszám mégis arról
árulkodik, hogy a szépséges
zene, amit csak ti tudtok, más
nemzetek fiainak is értékes tudott lenni. Gratulálok nektek!
S köszönöm Orsovics Yvette
karvezetőnek és Nagy István
orgonaművésznek a munkáját, s még Melicher Andrea
igazgatóhelyettesnek is, hogy
a kórus útját élménydússá és
problémamentessé tették –
nyilatkozta lapunknak Madarász Róbert, a Mariánum Egyházi Iskolaközpont igazgatója.

A wielickai sóbányában kialakított monumentális templomban is felhangzott az ének
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Növényvédelem

Fagypont alatt

Tél a kertben

Mi újat lehet mondani egy
kertbarátnak
decemberre,
amikor inkább a meleg szobában vagy a konyhaasztalon akadnak teendői, a következő évi veteményes és
szőlő, gyümölcsös – ha van
olyan a ház körül – metszési
terveinek elkészítésével kapcsolatban?
Igaz, más feladata is lehet
annak a kertészkedőnek,
akinek fóliasátra vagy hasonló alkalmatossága is van
a kertjében. Merthogy ezek
híján ilyentájt inkább a kerti
szerszámok vagy a megmaradt növényvédő szerek környékén érdemes körülnézni.
No meg a kerti vízcsapról se
feledkezzünk meg, hiszen
decemberben már nagyobb
esély van a fagyos éjszakákra.

Akinek van madáretetője,
ideje már azt is kiakasztani
a kertbe, de ha nincs, akkor könnyen készíthetünk
egy kiürült ásványvizes
műanyag palackból is, ha
ablakot vágunk az oldalán.
Érdemes egy kis küszöböt
is fabrikálni rá egy kettéhasított gallydarabkából, hogy
a madárkáinknak legyen kapaszkodójuk, amikor kicsipegetik az eleséget belőle.
Ennyi fáradságot bőven meg
fognak hálálni a vegetációs
időben, ha odaszoktattuk a
kert szárnyas növényvédő-

seit.
Ha végeztünk a kerti szerszámok szemléjével, takarításával, esetleg javítgatásával,
nézzünk körül a megmaradt
növényvédő szereink között is. Nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ellenőrizni a megmaradt növényvédő szerek
szavatossági idejét. Ezt a
teendőt ne hagyjuk tavaszra,
elkerülendő a kellemetlen
meglepetéseket.
Sokan még ma is úgy gondolják, hogy ha egy készítménynek lejárt a szavatossági ideje, azt egy kis
dózisemeléssel újra alkalmassá tehetik, arra számítva,
hogy az esetleg elbomlott

hatóanyag-mennyiséget nagyobb adaggal fogják majd
pótolni.
A növényvédő szereket pedig a növényeink „gyógyszerét” megillető elővigyázatossággal és gondossággal kell
kezelni, s miként gyógyszerekből sem kapunk be egy
tablettával többet, ha lejárt
a szavatosságuk, ne tegyük
ezt a növényvédő szerekkel
sem a permetlé készítésekor.
Nem véletlenül írja ki egyikmásik gazdabolt a cégtáblájára, hogy növénypatika.
Tennivalók akadnak a telelésre behozott cserepes virágaink körül is. Fagymentes
garázsban, pincében, fény-

Goddess FTE0100WW8
fagyasztóláda
189.- EUR

B-CENTER

Komárom
Határőrség utca 21.

energiahatékony (A+ besorolású),
100 liter térfogatú fagyasztóláda.
Kiváló választás élelmiszereinek
hosszú távú tárolására. Áramkimaradás esetén akár 28 órán keresztül
alkalmas még a benne lévő
élelmiszerek hidegen tartására.
Fagyasztási kapacitás: 5,5 kg/24 óra

szegény helyen viszonylag
jó eséllyel átvészelik a telet
a leginkább közkedvelt balkonvirágaink, a muskátlik.
Volt olyan év, amikor a futómuskátlik is túlélték ezt az
időszakot nálunk a pincében,
kicsit ugyan meg kellett kurtítani a futószárukat. Havonta csak egy alkalommal öntöztük, akkor is mértékkel.
Tennivalók akadnak a telelésre behozott cserepes virágaink körül is. A kukoricalevél – ismertebb tudományos
nevén Aspidistra elatior
– is szépen kitelelt a hűvös
fényszegény helységben. Ez
egyébként is igénytelen növény, a kertben is az árnyékot kedveli, de a fagyoktól
óvni kell.
A kerti szerszámokon kívül
vannak télen használatos
szerszámok is a söprűn kívül.
Ilyen a hólapát is. Aki beruházott erre a szerszámra, lehet, hogy még idén előveheti. Az elmúlt években ugyan
nem sok dolguk akadt, éppen
azért vessünk egy pillantást
rá, megvan-e a fémborítás
éle, nem lazult-e ki a nyele,
ha idén mégis kézbe kellene
venni egy kis téli hangulatot
idéző havas járdatakarításra.
És ha úgy alakulna, hogy az
év utolsó emberes hónapja
„megemberelné” magát és
havazna, az örökzöld fák
ágairól se feledkezzünk el,
hogy a hóterhüktől idejében
megszabadítsuk ezeket.
A hosszúra nyúlt téli esték
pedig jó alkalmat adnak
arra, hogy átnézzük akár a
saját szakkönyveinket, vagy
a világhálón is számtalan
kertbarát fórumon tájékozódjunk kertművelő társaink
tapasztalatairól. Végtére ez
is egy téli teendője a kertbarátoknak.
– inti-

Telefon: 035-7701939,
0908-090 919

Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880,
0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Élete és társkapcsolatai
most gördülékenyen alakulnak, mert jól működő egyensúlyt
teremtett belső és külső világa között. Nem érzi magát magányosnak akkor sem, ha némi időt egyedül kénytelen tölteni, sőt
valószínűleg nem érzi most tehernek az egyedüllétet. Vigyázzon
azonban arra, hogy ezt a szeretetet meg is őrizze.
HALAK (február 21. – március 20.) Pompás híreket hallhat, a
változások nyugodt, kiegyensúlyozott jövőt ígérnek. Szinte szárnyakat kap a szerelmi és üzleti sikerektől. Erősíti önbizalmát és
az életbe vetett hitét az a tény, hogy a sors ilyen kegyes önhöz.
Élvezze sikereit, ossza meg másokkal életörömét, de vigyázzon,
mert egyesek visszaélhetnek jóhiszeműségével!
KOS (március 21 – április 20.) Legyen türelmes a környezetében élőkkel. Türelme, illetve hasznos tanácsai most sokkal többet érnek, mint az ingerült kifakadások. Társas kapcsolatokban
számítani lehet kisebb-nagyobb konfliktusokra, de ezek hatása
inkább pozitív, hiszen kisütik a felszín alatt rejlő feszültségeket.
Ön nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkezik.
BIKA (április 21. – május 20.) Lelke mélyén régóta szeretné
kipróbálni, milyen az, amikor ön vezet egy csapatot, egy céget
vagy bármilyen közösséget, amelynek irányításra van szüksége.
Ezen a héten alkalma lesz kipróbálnia magát ebben a szerepben
és könnyen lehet, hogy élvezni is fogja! Előfordulhat azonban,
hogy beosztottjai zsarnokként ismerik meg.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):

Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Egy öreg bácsi ellenőrző vizsgálatra
megy az orvosához. Az orvos kérdezi tőle, hogy van.
– Nagyszerűen érzem magam, doktor úr. Fél éve újraházasodtam. Az új
feleségem 20 éves és háromhónapos
terhes. Mit szól ehhez, doktor úr?
A doki gondolkodik, aztán megszólal:
– Hadd mondjak el egy történetet.
Ismerek egy vadászt, aki sosem
hagy ki egyetlen vadászidényt sem.
Egyszer azonban véletlenül az esernyőjét viszi magával a dzsungelbe a puskája helyett. Szembetalálja
magát egy medvével. Ráfogja az
esernyőt, céloz, és meghúzza a ravaszt, vagyis a gombot. Bumm! A
medve abban a pillanatban elterül
a földön.
– Ez lehetetlen! Biztos valaki más
is lőtt! – hitetlenkedik az öregúr.
– Na látja! – mondja a doktor. – Nekem is ez a véleményem.

– Pincér, ebben a húslevesben nincs hús!
– Na és? A halászlében sincs halász!
Szövőszék
– Jean, hozzon egy szövőszéket!
– Minek, uram?
– Nagy terveket akarok szőni...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ön jó stratéga, ezért ezen a héten is a legjobbkor lesz a legjobb helyen. Bátran kockáztat most,
mert tudja, hogy igazából nincs oka aggodalomra. Realitásérzékének köszönhetően pontosan akkor áll meg, amikor szükséges,
és így csak a jót veszi ki minden dologból. Számítson azonban
arra, hogy egyszer elpártolhat öntől a szerencse és megváltozik
a poztív értékelése.
RÁK (június 22. – július 22.) Ön igazán kitűnő társ. Ez a tulajdonsága ezen a héten is megmutatkozik, amikor ébren tudja
tartani partnerében a lelkesedést, gondoskodik róla, hogy ő tökéletesen a feladataira koncentrálhasson és bármikor meghallgatja
gondjait, együtt gondolkodik vele és szerényen tanácsokat is ad
neki.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Elege van már abból,
hogy hirtelen felindulásból hozott döntései miatt szenvedjen,
de mégis hiába próbál logikával eredményt elérni, nem találja a
megoldást. Hallgasson inkább a megérzéseire, figyelje meg első
reakcióit még mielőtt eluralkodnának önön az érzelmek! A hét
folyamán próbáljon erőt gyűjteni az ünnepekhez.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A társas viszonyokon
belüli kapcsolatok és konfliktusok most a szokásosnál erősebb
érzelmi színezetet kaphatnak. Figyelje meg, hogy ilyenkor mit
tesz, mond vagy érez, mert így olyasmit is észrevehet magán,
aminek általában nincs tudatában, de ami fontos részét képezi.
Legyen óvatos, hamis barátok környékezhetik meg.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ebben az időszakban
csak akkor fog elégedettséget érezni, ha képes a minőségre figyelni, nem pedig a mennyiségre. Koncentráljon arra, mit sikerült megszereznie, ami mindenben megfelel az ön elvárásainak
és ne csak a hiányokat lássa! Tanulja meg értékelni azt, ami az
öné. Kár azon keseregni, hogy másoknak mi mindent sikerült
megszerezniük. Biztos, hogy boldogít a pénz?
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne tépje fel újra és újra
a régi sebeket. Nem lehet úgy megoldani a konfliktusokat, hogy
közben mindig felhánytorgatja azt, ami elmúlt. Bízzon abban,
hogy az emberek képesek tanulni tapasztalataikból és képesek
fejlődni, változni. Ne szaladjon olyan kocsi után, amely nem veszi fel és ne bonyolódjon most vitákba!
NYILAS (november 23. – december 21.) Teljes bizonyossággal
érzi, hogy valami készül, de nem tudná megmondani, hogy mi
az. Szerelmi élete pezsgő, sok hódoló veszi körül és mindegyik
megad valamit, ami tetszik önnek és amiről nem szívesen mondana le. Amíg őszinte velük és nem hitegeti őket, nyugodtan
megtarthatja valamennyit.
BAK (december 22. – január 20.) Ne erőltesse másokra elképzeléseit, inkább egyedül oldja meg a most felmerülő problémákat.
Valószínűleg nem tudja mindenben érvényesíteni az akaratát, de
ha nem lesz önfejű, minden téren sikerül olyan kompromisszumokat kötnie, amelyekkel maximálisan elégedett lesz végül. Valaki mindig ott áll ön mögött és segíti.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

Bejárati ajtók
már

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

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

PVC ajtók és ablakok

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

akciós áron!

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

s. r. o.

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

* Eladó 3-szobás lakás
Gútán, a Brünni lakótelepen,
eredeti állapotban. Érdeklődni
16 óra után a 0905 178 475-os
telefonszámon lehet.

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. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó családi ház Virten.
Tel.: 0903 794 161.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575
Eladó 250 kg-os hízó és
búza. Tel.: 0915 343 546.
Egészségügyi segédeszközök
nagy választékban a VII.
lakótelepi Alba patikában.
Tel.: 035/785 1076

Vásároljon könyvet
szeretteinek karácsonyra.
Gazdag kínálattal
várjuk!
Tankönyvek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk

* Eladó 2-szobás, átépített
lakás Komáromban, a Béke
utcában. Tel.: 0905 693 137.
* Autóbiztosítás a legjobb
áron. Tel.: 0905 928 195.
*
Eladók
hízódisznók
Gútán. Tel.: 0907 673 607.
* Bérelnék kétszobás, berendezett lakást Komáromban. Tel.: 0915 257 313.

Dr. Bakai Hedvig
komáromi körzeti orvos
tisztelettel értesíti betegeit,
hogy december 1-jétől
rendelője a VII. lakótelepi

Szent Valéria
Egészségügyi Központban
folytatja tevékenységét.
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MŰSORAJÁNLAT
december 17-től 23-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 10.55
Babavilág, 12.45 Tarzan
(amer.), 13.50 Reszkess,
Amerika! (amer.-francia),
15.50
Aladdin
(olasz),
18.00 Tények, 18.55 Én, a
robot (amer.), 21.45 A Föld
után (amer.), 23.45 Antwone Fisher története (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 13.0 0
Döglöt t a k t á k (amer.),
14.0 0 A k i ncses sziget
(a ngol-amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
20.00 X-Faktor, 23.10 Haláli temetés (amer.), 1.10
Á lom hábor ú (amer.), 3.15
Gálvölg y i-show

RTL II

9.00 Jo, a profi (amer.),
11.00 Dallas (amer.), 12.50
Szabadítsátok ki Willyt!
3. (amer.-francia), 15.00 A
gyanú árnyékában, 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Csúcshatás (amer.), 22.05 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.05
Csúcshatás (amer.)

M2

11.50 Góg yi felüg yelő,
12.15 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.40 Sherlock,
a jak, 13.56 Vízipók- Cso dapók, 15.25 Vasjan kó
(német), 17.00 Mickey
egér játszótere, 19.15 Gondos bocsok, 20.10 Elcserélt lányok (amer.), 21.00
Én vag yok it t, 22.35 M R 2
A k usz ti k, 0.55 Fran k ly n
(angol-f rancia)

Duna tv

11.0 0 No é ba r át a i , 12 .45
Í z őr z ők , 13. 20 H a z ajá r ó,
14. 50 Mú z e u mt ú r a , 15. 20
E s ő s va s á r n a p (m a g ya r),
17.0 0
G a sz t r oa ng ya l ,
19.30 Téla pu 2 (a me r.),
21. 20
Vi lá gok
harca
(a me r.), 23. 25 A z éj jel iő r
(a me r.)

Duna World

11.45 Estély i r u ha köte lező (mag ya r), 14.15 Tő kécz k i és Ta k a ró, 14.45
Ha ng v illa , 15.15 Új idők ,
új d alai, 15.45 Hog y
volt?, 16.40 Idegen pályá n , 17.35 Csalá d-ba r át ,
19.10 Szaba d ság tér 56,
20.0 0 M i ndenből eg y va n ,
21.30 A Bag i Na csa Show,
22.30 Mu n k aüg yek , 23.10
O per a Café

Pozsony 1

12.30 Egy lépés a menny
ország, 13.35 A legszebb
karácsonyi ajándék (német), 15.15 Aranyidők,
16.15 Szlovákia, szeretlek!,
17.50
Főzzünk!,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Hírek, 20.25
Gyerekek órája, 22.25 A
legszebb karácsonyi ajándék (német)

Pozsony 2

13.35 Farmereknek, 13.55
Tesztmagazin, 14.40 Színészlegendák, 14.55 Hideg éghajlat (szlovák),
16.00 Jégkorong, 18.45
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.00 Őrangyalok, 20.30
Katera (szlovák), 21.35
A fekete bárány (szlovák), 23.00 A gyilkosok
közöttünk vannak (német)

Markíza tv

11.20 Eddi karácsonya
(amer.), 13.10 Tor-t úra
(amer.), 15.10 A dada akcióba lép (amer.), 17.15 Shrek a vége (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Hófehérke
és a vadász (amer.), 23.05
Kettős vád (amer.)

JOJ TV

9.05 A Simpson család,
9.35 Ninja Factor (amer.),
11.40 Bolondos olimpia
(amer.), 13.40 A vonal másik végén (amer.), 16.00
Csillag születik, 17.30
Építünk, szépítünk, 18.20
A családi béke receptjei,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Három nap a halálig (amer.), 23.20 A tégla
(amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.10
Tű sa rok , 11.50 Ta r za n
(a mer.), 12.55 Gy il kos
sorok (a mer.), 15.05 A z
első lovag (a mer.), 18.0 0
Tények , 18.55 Hol naput á n
(a mer.) 21.25 Ket tős játék
(a mer.), 0.30 Hősök szakasza (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.20
Édes otthon, 13.20 XXI.
század, 13.50 Házon kívül,
14.50 Döglött akták (amer.),
15.55 Bújj, bújj, szőke!
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Narnia krónikái (amer.),
21.50 A becsület lovagjai
(amer.), 0.25 Narnia krónikái (amer.)

RTL II

10.30 Nagyon vadon 2,
12.00 Segítség, bajban vagyok!, 17.00 Szerencsecsillag (amer.), 19.00 Showder
Klub, 20.00 Megőrjít a csaj
(amer.), 22.00 Heti hetes,
23.00
Szerencsecsillag
(amer.), 1.00 Nagyon vadon
2 (amer.)

M2

12.15 Lucky Luke a vadny ugaton, 12.40 Sherlock,
a jak, 13.57 Vízipók-Csodapók, 14.55 Irány Okido!,
17.20 A gumimacik, 19.15
Gondos bocsok, 20.10 Elcserélt lányok (amer.),
21.05 Camille (francia),
23.35 Doc Mar tin (angol)

Duna tv

9.05 K atoli k us k rón i ka ,
11.0 0 Római katoli k us
m ise, 12.55 Rú zs és se lyem, 13.55 A v ilágörökség k i ncsei, 14.45 Ne
kérdezd , k i volt a m! (mag ya r), 17.0 0 Hog y volt?,
18.0 0 Hí radó, 18.35 Miss
Fisher rejtélyes esetei
(ausz t rál), 19.50 Mag ya rország, szeretlek!, 21.25
K á r t yavá r (a mer.), 22.50
Mü nchen (a mer.)

Duna World

10.30 Fölszál lot t a páva ,
13.20 Jóna k len n i jó,
15.05 Rejt élyes X X. száza d , 17.20 Jóna k len n i jó,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze ret et t el
Hol ly woodból, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.30 Jóna k len n i jó,
23.05 Bábel – Hesnával a
v ilág

Pozsony 1

11.20 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 13.35
Mar ple kisasszony (angol), 15.40 Kubo (szlovák),
17.00 Senki sem tökéletes,
18.15 Konyhám titka, 19.00
Hírek, 20.25 Két törvény
(olasz), 21.55 Két törvény
(olasz), 23.30 Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

12.40 Advent, 14.25 Orientációk, 14.50 Színészlegendák, 15.05 Őszi barátságok, 16.55 A család,
17.25 A kívánságok fája,
18.30 Esti mese, 19.20 Hogyan keletkeznek a kör ülött ün k lévő dolgok, 19.50
Hírek, 20.00 Karácsonyi
dalok, 21.35 Frida (szlovák)

Markíza tv

9.55 Shrek a vége (amer.),
11.35 Chart Show, 13.35
Jó tudni!, 15.50 Szórakoztató műsor, 17.50 Alvég, felvég, 19.00 Hí radó, 20.30 Jack Reacher
(amer.), 23.15 Sivatagi
lavina (amer.), 1.20 Jack
Reacher (amer.), 3.35 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

10.35 Új kertek, 11.35
A Karib-tenger kalózai
(amer.), 14.30 A megfeleő
mez (cseh), 16.55 A nyaralóban, 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Hetedik men�nyország, 22.50 Sejtcserés támadás (amer.), 1.05
Ellenséges terület (amer.),
3.25 A nyaralóban

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.00 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Magánnyomozók (magyar), 15.45 Maria (mexik ói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Bumm!, 20.40
A szultána (török), 22.00 Ragadozók (amer.), 0.35 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.00 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Magánnyomozók, 15.45 Maria (mexikói),
16.50 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.40 A szultána (török),
22.00 Az őrzők (amer.), 1.35
Sztárok testközelben

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.55
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták (amer.), 15.45 A
kis menyasszony (ind iai),
16.25 A mentalista (amer.),
17.25 Story Extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Dr. Csont (amer.),
22.30 Glades (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Nyomtalanul (amer.), 11.55
Taxi (francia), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok közt, 16.05 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge, 17.05 Anyák gyöngye
(amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilágtól a
Big Brotherig

M2

11.45 Kérem a következőt!,
15.20 Lucas és Emily, 16.00
Traktor Tom, 16.10 Peppa
malac, 16.25 Mesélj nekem!,
17.40 Mily, a kíváncsi, 17.55
Rosie világa, 18.45 Alvin és
a mókusok, 20.05 Mit gondolsz, ki vagy?, 21.10 Én vagyok itt, 22.50 Tappancs, a
mesterdetektív (német)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 A
bal káni eső illat a (szerb),
14.25 A császárság k i ncse
(dél-koreai), 15.30 Elfele det t szerelem (mexi kói),
16.15 Charly, majom a családban (német), 17.10 R idi k ül, 18.00 Hí radó, 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.20
Alpesi nyomozók (osz trák)

Duna World

11.30 Dalilás idők (magyar), 13.45 Ízőrzők, 15.10
Roma magazin, 16.10 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00
Kívánságkosár-válogatás, 20.00 Hogy volt?,
21.00 Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
0.30 Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25
Csodálatos világ, 16.55
Talk show, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 A tanítónő (szlovák), 22.05 Bathory (szlovák-cseh), 0.20
Orvosok, 1.10 A tanítónő

Pozsony 2

14.10 A remény éjszakája,
17.00 Tátrai mesék, 17.35
Mézga család, 18.30 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.10
Tess (francia-angol), 22.55
Kérem az Istent (iráni)

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.50 Dilibogyók (amer.), 0.00 Döglött akták (amer.), 0.55 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

8.40
A
tárgyalóterem,
10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.55 Dr.
Csont (amer.), 14.50 Találd ki a koromat!, 17.00
Hírek, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.00 Találd ki a koromat!,
0.40 Bostoni halottkémek
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.55
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal
Budapest, 14.40 Döglött
akták (amer.), 15.45 A kis
menyasszony (indiai), 16.25
A mentalista (amer.), 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Keresem a
családom, 23.45 Magyarul
Balóval

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.05 Anyák gyöngye (amer.),
17.35 Hagyjál főzni!, 19.30
A gyanú árnyékában, 20.30
Showder Klub, 23.00 Barátok
közt, 23.30 Homeland (amer.)

M2

13.15 Pin kód, 13.30 Pöttöm
George, 14.00 Kaja-kalandok, 14.50 Caillou, 16.10
Peppa malac, 16.25 Mesélj
nekem!, 18.45 Alvin és a
mókusok, 19.40 Pocoyo,
20.10 Mit gondolsz, ki vagy?
(angol-amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.20
Doc Martin (angol)

Duna tv

13.30 A balkáni eső illata
(szerb), 14.25 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.30
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.25 Önök kérték,
21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.25 Gran Hotel (spanyol)

Duna World

11.25 Az ész bajjal jár (magyar), 13.20 Magyar gazda,
14.40 Életkor, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.20
Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Dallamról dallamra, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 0.25 Fapad
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos világ,
16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák ízek, 22.10 Mindhalálig
(francia), 23.05 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

15.00 Autószalon, 16.05 Mesélnek a fák, 17.00 Tátrai
mesék, 17.35 Mézga család,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 Két nap New Yorkban
(amer.), 22.35 Más ebédje
(francia-indiai)

Markíza tv

13.05 A mentalista (amer.),
15.05 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.50
Szünidő (amer.), 0.35 Döglött akták (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 12.55 Dr.
Csont (amer.), 14.50 Találd
ki a koromat!, 17.00 Hírek,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Nálunk: Titkos fegyverek,
22.00 Találd ki a koromat!,
23.30 Bostoni halottkémek
(amer.)

M1

SZERDA

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 13.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört
szívek (török), 18.00 Tények,
19.25 Bumm!, 20.40 A szultána (török), 22.00 Megint
48 óra (amer.), 0.20 A törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.40 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Gordon Ramsey, a konyha
ördöge, 17.05 Anyák gyöngye (amer.), 19.30 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 Éberség (amer.), 0.40 Zűrzavar
(francia-japán)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Caillou, 15.25 Lucas és Emily,
17.55 Rosie világa, 18.45 Alvin
és a mókusok, 20.10 Mit gondolsz, ki vagy? (angol-amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német),
0.20 Doc Martin (angol)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 A balkáni eső illata (szerb), 14.25
A császárság kincse (délkoreia), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.35 Szabadság
tér 56, 21.40 Bölcsek kövére
(amer.), 23.20 Édes Charity
(amer.), 1.45 Nero Wolfe rejtélyei (olasz)

Duna World

11.40 Összeesküvés (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.40
Noé barátai, 14.15 Nagyok,
14.45 Kárpát expressz, 15.40
Ecranul nostru, 16.15 Hogy
volt?, 17.25 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.55 Mindenki akadémiája, 0.25 Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.35 Orvosok (szlovák), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos
világ, 16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Halál a Níluson (angol), 22.40 A bíró
lelkiismerete (olasz), 1.30
Ismétlések

Pozsony 2

12.30 Az arany rózsa barlang ja (olasz), 15.15 FIFA
Magazin, 16.10 Fák mesélnek, 17.00 Tátrai mesék, 17.35 Mézga család,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Tökéletes elme
(amer.), 21.35 Brigitte Bardot, 22.30 Umrika (indiai)

Markíza tv

10.00 Jószomszédi viszo nyok, 11.00 Családi tör ténetek, 13.05 A ment alist a
(amer.), 15.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí radó,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 A legszorosabb
kötelék 2 (amer.), 22.40
Hamupipőke snowbordon
(amer.), 0.45 Döglöt t akt ák (amer.), 1.40 A ment alist a (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.55 Dr.
Csont (amer.), 14.50 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Ötvenes (cseh), 22.45 Castle
(amer.), 23.45 Bostoni halottkémek (amer.), 0.45 Jasno ügynökség (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 13.00 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40
Magánnyomozók,
15.45 Maria (mexik ói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Backstrom
nyomozó (amer.), 23.10 Propaganda

6.20 Mokka, 9.20 Tűsarok,
12.00 Tények délben, 12.30
Aktív, 13.00 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Magán
nyomozók, 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek
(török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána (török), 22.00 Az Orléans-i szűz
(francia-amer.), 3.30 A férjem
védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.55
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták (amer.), 15.45
A kis menyasszony (indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Válótársak (magyar), 22.35 A helyszínelők
(amer.)

RTL II

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
Gyertek át!, 23.20 Showder
Klub, 1.40 Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.55 Taxi (francia), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 16.05 Gordon
Ramsey, a konyha ördöge,
17.35 Hagyjál főzni!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Pimasz
úr átcuccol, 23.30 A belső ellenség (amer.)

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
A nyák gyöngye (amer.),
18.35 Segítség, bajban
vagyok!, 19.30 A gyanú
ár nyékában, 20.30 Showder Klub, 22.00 Az első
millióm tör ténete

11.55 Pöttöm George, 14.15
Traktor Tom, 15.20 Kókusz
Kokó, a kis sárkány, 17.00
Mickey egér játszótere,
17.25 A gumimacik, 19.30
Alvin és a mókusok, 20.10
Mit gondolsz, ki vagy? (angol-amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20
Doc Martin (angol)

11.55 Pöttöm George, 12.50
Raju, a riksa, 13.05 Caillou,
14.15 Traktor Tom, 17.00
Mickey egér, 17.25 Gumimacik, 18.10 Aladdin, 18.40
Szófia hercegnő, 20.10 Mit
gondolsz, ki vagy? (angolamer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.25 Doc
Martin (amer.)

M2

Duna tv

12.50 Ízőrzők, 13.25 A
balkáni eső illata (szerb),
14.20 A császár kincse
(dél-koreai), 15.20 Elfeledett szerelem (mexikói),
16.05 Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.25 Fábr y, 21.50
Mun kaügyek
(magyar),
22.30 Szerepcsere (amer.)

Duna World

11.40 Pótvizsga (magyar),
13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika, 16.10 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
0.25 Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00 Orvosok, 16.25 Csodálatos világ, 16.50 Talkshow, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Az év sportolója, 22.05
Az utolsó erőből (franciaamer.), 23.30 Rendőrségi
ügyosztály (amer.), 0.20
Orvosok

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.25
Az arany rózsa barlangja (olasz), 15.40 Az egész
világ tapsol nekik, 16.10 A
fák mesélnek, 17.35 Mézga
család, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Párbaj a
déli sarkon (francia), 21.05
A Vatikán kincsei. 22.50 A
római király (cseh)

Markíza tv

13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Relax, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Hercegnő arany csillaggal (cseh), 22.00 Az utolsó karácsony (amer.), 0.15 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

7.35 A tárgyalóterem, 10.50
Találd ki a koromat!, 12.00
Híradó, 12.30 Topsztár,
12.50 Dr. Csont (amer.),
14.50 Veszélyes szőkeség (amer.), 17.00 Híradó,
17.20 A vadon (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Nálunk, 22.15
Karácsonyi
bonyodalmak
(amer.), 0.45 Halálos csapda (amer.)

M2

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 A
balkáni eső illata (szerb)
(amer.), 14.25 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.30
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.20 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Szerencseszombat, 19.30 Maradj talpon!, 21.00 Télapu 3 (amer.),
22.40 Rómának szeretettel
(amer.-spanyol)

Duna World

11.25 Aranypáva (magyar),
13.45 Rúzs és selyem, 14.45
Kosár, 15.40 Öt kontinens,
16.15 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.30 Maradj talpon!, 22.55 Ridikül, 0.25
Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.30 Hókirálynő (német),
13.55 A medve (franciaamer.), 15.35 Hat hattyú
(német), 17.05 Szerelem
egy hajszálon (szlovák),
19.00 Híradó, 20.25 Szerelem a karácsonyfa alá
(német), 21.55 Mennybéli
szerelem (amer.), 0.05 A
medve (francia-amer.)

Pozsony 2

12.30 A z a ra ny rózsa
ba rla ng ja (olasz), 14.20
Kellemes ü n nepeket k ívánu n k , 16.05 A fá k mesélnek , 17.35 Mézga család ,
18.45 Est i mese, 20.0 0 Hírek , 20.10 Dok u ment u mf il m, 21.05 Jer u zsálem
k i ncsei (f ra ncia), 22.55
Gesha r i m h ídjai (szlová k)

Markíza tv

11.20 A legend ás csapat
(amer.), 13.15 Hamupipő ke snowboa rdon (amer.),
15.20
A
va rá zsd ad a
(amer.), 17.20 A büsz ke
herceg nő (cseh), 19.0 0
Hí radó, 20.30 Veled szép
a világ (cseh), 22.20 Apácá k (cseh), 1.0 0 Hamupipőke snowboa rdon (amer.)

JOJ TV

10.30
Ébredő
sötétség
(amer.), 12.50 A vadon
(amer.),
14.20
Mentsük
meg a karácsonyt! (amer.),
16.55 Jégkorszak (amer.),
18.50 Jégkorszak 2 (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Reszkessetek, betörők!
(amer.), 23.00 Jump Street 21
(amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

december
16-án Etelka
december
17-én Lázár
december
18-án Auguszta
december
19-én Viola
december
20-án Teofil
december
21-én Izidor
december
22-én Zénó
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a felsődombói Stano Jozef és a komáromi Árgyusiová Terézia.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a radosnai Mészáros
Patrik, a naszvadi Farkas Laura és Szabo Leonard, a gútai Lučan Kevin, a párkányi Pollák Adam,
a marcelházai Bartonová Lara, a negyedi Molnár Cintia, az érsekújvári Šimčiková Lilien és Vitek Samuel, a csallóközaranyosi Szelíd Zoltán, a tardoskeddi
Mišák Sebastian, a kavai Madarász Nóra, a nemesócsai Miklós Dóra, a pozsonyi Bihári Dávid, a gelléri
Hamar Barbara, az izsai Németh Szofia, a komáromi
Csepy Lilien, Rizov Sofia és Szépeová Veronika.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Kubica János (64 éves), Szénássy Ilona (94
éves), /Komárom-Gyulamajor/ Krajčo Zoltán (33 éves)
és Illés Dezső (89 éves), a gútai Varga Gabriella (78 éves)
és MVDr. Zuzana Nagyová (54 éves), az ógyallai Janetka Zoltán (74 éves), a naszvadi Závodszká Helena (91
éves), a nemesócsai Szöllős Imre (68 éves), a hetényi
Szabó József (56 éves), a marcelházai Mohošová Helena
(75 éves), a madari Szuri Ema (70 éves), az izsai Pavlik
Alojz (67 éves), a bátorkeszi Kolář Jaroslav (79 éves),
valamint a vágfüzesi Lőrincz Imre (65 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Zöldségekkel sült
csirkecombok

Hozzávalók:
1 kg csirke alsócomb
1 kg burgonya
3 db sárgarépa
2 közepes fej vöröshagyma
3 db újhagyma
5 gerezd fokhagyma
7 db koktélparadicsom
10 dkg füstölt szalonna
só ízlés szerint
1 fél citromból nyert citromlé
bors ízlés szerint
1 kis db cukkini (vagy bármirozmaring ízlés szerint
lyen zöldség)
kakukkfű ízlés szerint
szárnyas fűszerkeverék ízlés
2 ek olívaolaj
szerint
Elkészítése:
A combokat megmossuk és a kedvenc fűszerkeverékünkkel beszórjuk, sózzuk, majd egy órára hűtőbe tesszük.
A zöldségeket megpucoljuk, feldaraboljuk, egy tálba tesszük, befűszerezzük, meglocsoljuk olajjal, és jól elkeverjük, hogy mindenütt érje az olaj és a fűszer.
Beleborítjuk egy tepsibe, a tetejére rakjuk a combokat, rászórjuk a
szalonnadarabokat, és rányomjuk a citromlevet. Egy nagy fóliával
betakarjuk és 180 oC fokos sütőbe tesszük.
90 percig sütjük, majd levesszük a fóliát, és a hőt felemeljük 230
fokra, úgy sütjük, amíg meg nem pirul. Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-felül sütés, tepsi mérete: 37x30 cm.

Felhívjuk olvasóink és
hirdetőink figyelmét,
hogy lapunk idei utolsó,
51/52-es száma
december 22-én
jelenik meg.
Apróhirdetéseket, megemlékezéseket, köszöntőket december 16-ig a
szerkesztőségben, illetve
december 18-ig emailban lehet feladni.

Gyorsan pogácsát!

Hozzávalók:
30 dkg liszt
15 dkg vaj
15 dkg trappista sajt
1 dl tej
7 tojás
só
Elkészítése:
A tejet forraljuk fel,
majd keverjük bele a
vajat, sózzuk meg, végül szitáljuk bele a lisztet. Habverővel dolgozzuk simára, akkor jó, ha elválik az edény falától.
Hagyjuk kihűlni a masszát, majd üssünk bele hat tojást, adjuk
hozzá a reszelt sajtot, és készítsünk belőle homogén masszát.
Lisztezett deszkán nyújtsuk ki, majd szaggassunk belőle pogácsákat.
Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük a pogácsákat és egy felvert
tojással megkenjük a tetejüket. Közepes hőmérsékleten, előmelegített sütőben 25 perc alatt megsülnek.

Horgászbotok javítása:

A legszebb karácsonyfák
nálunk kaphatók!

0950 591 112

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:

gazda b olt

Gúta, Újvári utca 3.

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Primera

e-shop: www.privlačuj.sk

S Z U D O K U

Ambuláns kezelések:

Normandiai, levelét nem hullató
fenyőfák óriási
választékával
várjuk
vásárlóinkat!

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

A gútai
már most gondol a karácsonyra!

10 – 50 %-os árleszállítás
decemberben

dioptriás és napszemüveg-keretekre!
Szerezzen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

s
á
l
u
k
i
M
a
Ismét eljön
december 21-én,
21-én, 22-én
22-én és
és 23-án
23-án
december
15
és
17,30
óra
között!
15 és 17,30 óra között!

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.
PREDAJ – ELADÁS:
0908 790 345

Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

Ünnepi
nyitva tartás:

December 17-én, szombaton
December 18-án, aranyvasárnap
December 24-én (szenteste)
December 25-én és 26-án
December 31-én (szilveszterkor)
Január 1-jén 		

Üzleteinkben mindent megtalál,
amivel örömet szerezhet szeretteinek!

6-14-ig
9-14-ig
6-11-ig
zárva
6-12-ig
zárva

L O VA S S P O R T
Az idei Westernlovagló Vándorkupa futamaira nyolcvan lovas nevezett be és az elmúlt napokban befejeződött az eredmények összegzése.
A nyílt szlalomverseny ezüstérmese lett a naszvadi Tóth
René. A profik nyílt szlalomversenyében bronzérmes az
ógyallai Fazekaš Barbara. A
községek, városok és rancsok
versenyében aranyérmes lett a
naszvadi KePaso Western Klub
(Bobek László és Tóth René
képviseletében).

Kjokushinhin karate
A MARTFESZT idején tragikusan
elhunyt Kovács Kata Zsófia a sheisin
karate kiváló sportolója tiszteletére
szervezett emlékversenyen két ország
200 versenyzője lépett tatamira.
Az egyéni versenyen a kezdők kategóriájában aranyérmes lett a nemesócsai
Nagy Kristóf és az ekeli Forgács Armand. A haladók kategóriájában az ekeli Szabó Bálint lett aranyérmes.
A karatékák részt vettek a ceglédi nemzetközi versenyen is,
amelyre 4 ország 42 csapata
küldte el versenyzőit. Itt kön�-

nyűsúlyban Fodor Gergő és
Lovász Miklós – mindketten a
Sheishin Karateklub versenyzői – bronzérmesek lettek.

L A B D A R Ú G Á S
A VI. liga értékelése

A régió egyik legfontosabb osztálya, amelyet a köznyelv járási
bajnokságnak is nevez, a VI. liga, amelyben összesen 16 csapat
lép pályára.
Az őszi idényben lejátszott 15 tan, mert csapatuk vereséget
találkozó során 471 gólt lőttek szenvedett.
a hazai csapatok, viszont
Az őszi idény meglepetése
522 esetben a vendégek
az Actív Komárom/Nagyvoltak
eredményesebkeszi csapata volt, amely a
bek. A pályákon összekorábbi bukdácsolásokból
sen 103 esetben született
kilábalva a bajnoki táblázat
győzelem, míg 42 esetben
élén végzett. A tavaszi fordudöntetlennel ért véget a mér- lóban kemény csatározásra kell
kőzés. A szurkolók 83 esetben számítania, hiszen hárompontos
hagyták el a pályát csalódot- előnyét gyorsan behozhatja és a
Az VI. liga őszi táblázata
1. FK Activ Komárom
15 11
2
2 51:12
35
2. TJ Družstevník Perbete 	 15 	 10 	 2 	 3 	 55:18 	 32
3. FC Bátorkeszi 	
15 	 10 	 2 	 3 	 47:15 	 32
4. FK Marcelháza B 	
15 	 9 	 3 	 3 	 54:22 	 30
5. DFC Dunamocs 	
15 	 10 	 0 	 5 	 41:21 	 30
6. OŠK Izsa 	
15 	 10 	 0 	 5 	 42:29 	 30
7. FC Újgyalla 	
15 	 9 	 1 	 5 	 31:15 	 28
8. FK Csallóközaranyos 	 15 	 7 	 2 	 6 	 28:30 	 23
9. FK Szilos 	
15 	 5 	 4 	 6 	 34:33 	 19
10. TJ Agro Keszegfalva 	 15 	 6 	 1 	 8 	 29:46 	 19
11. FK Madar 	
15 	 5 	 3 	 7 	 28:31 	 18
12. FK FC Nemesócsa 	
15 	 4 	 3 	 8 	 21:45 	 15
13. FK Vágfüzes/Kava 	
15 	 2 	 5 	 8 	 16:37 	 11
14. TJ Družstevník Búcs 	 15 	 3 	 2 	 0 	 17:50 	 11
15. TJ Dynamo Örsújfalu 	 15 	 1 	 3 	 1 	 13:52 	
6
16. FC Dunaradvány 	
15 	 1 	 1 	 13 	 15:66	 4

Jubileumi MKP-s focitorna
a perbetei sportcsarnokban

Ötödik alkalommal rendezték meg az MKP komáromi járásbeli alapszervezeteinek teremfocitornáját, amelyre idén kilenc
csapat – Bajcs, Gúta, Komárom, Hetény, Martos, Naszvad,
Ógyalla, Perbete és Szentpéter – nevezett be.
Az A csoportba Komárom, illetve másodikként a gútaiak
Ógyalla, Hetény, Bajcs és kerültek ki. A 3-4. helyért folyMartos került, a B csoportban tatott küzdelemben Hetény
pedig Naszvad, Szentpéter, 2:1-re legyőzte a gútaiakat,
Perbete és Gúta küzdött a pon- így ők végeztek a 3. helyen. A
tokért. Az A csoportban Ko- Komárom–Naszvad döntőben
márom csapata győzött, máso- 3:1 arányban a naszvadiak bidikként Hetény, a B csoportból zonyultak felkészültebbeknek.
győztesként a naszvadiak,
-hm-

vezetést megszerezheti Perbete,
sőt Bátorkeszi is és veszélyes
ellenfélnek számíthat akár Marcelháza, Dunamocs és Izsa csapata is, amelyek ötpontos hátránnyal ugyan, de még mindig
az élmezőnyhöz tartoznak. A
sereghajtók között most még ott
van Örsújfalu csapata 6 ponttal,
valamint Dunaradvány a maga 4
pontjával.
Hogy a téli játékszünet alatt hogyan sikerül a csapatokat átszervezni, kellő erőnléttel és technikai tudással felvértezni, az majd
elválik, de az biztos, hogy ebben
az osztályban is történhetnek
meglepetések...

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárno – BK Inter Bratislava
74-88 (17-17, 20-25, 20-27, 17-19)

Az MBK Rieker COM-therm Komárom csapata továbbra is hullámvölgyben van és szerdán
sem tudta megtörni rossz sorozatát. A komáromi férfi kosárlabdacsapat csak az első két negyedben tudta tartani a lépést a pozsonyi Interrel, így vereséget szenvedett a rangadón.
A mérkőzést a vendégek kezd- Inter is összekapta magát és mi nem múlt, hiszen zengett a
ték jobban, 0:7 után azonban a negyed végén már ötpontos hajrázásra való buzdítás, az Inmég sikerült visszajönniük a előnnyel vonultak az öltözőbe. ter jobb játékkal és helyenként a
meccsbe a Duna-partiaknak, A harmadik játékrész elején játékvezetők segítségével megmajd Halada és Bilič vezeté- úgy tűnt, az öltözőben marad- nyerte a mérkőzést. A lelkes kosével a negyed végére sike- tak a komáromiak legjobbjai. máromi szurkolók azonban így
rült kiegyenlíteni az állást. A A pozsonyiaknak minden sike- is tapssal fogadták az öltöző felé
folytatásban a padról beszálló rült, a hazaiaknak már kevésbé. igyekvő játékosokat.
Marchyn kosarával átvette a Az Inter tripláira Biličék nem Komárom: Langston 4, Halavezetést a hazai csapat, Djord- tudtak válaszolni, így már csak da 9, Bilič 21, Vido 10, Cobb
jevič duplájával pedig tovább a remény maradt az utolsó tíz 9, Kuffa 11, Marchyn 4,
nőtt az előny. 27:20 után az percre. Bár a szurkolókon sem- Jurčina, Djordjevič 6.

KB Kassa – MBK Rieker COM-therm Komárno
111 : 90 (30:25, 24:25, 23:16, 34:24)

Komáromi városi
kispályás fociliga

Tovább folytatódik a komáromi kosarasok vesszőfutása. A szombati mérkőzésre eleve kételyekkel utaztak Kassára, hiszen a bajnokság ezüstérmesével kellett szembenézniük.
4. forduló
kassaiak rekordot döntöttek, a hétpontos különbség ekkor már
T. TechniCAD – B. B. Litovel
komáromiak pedig ezúttal is ve- sejteni engedte, hogy a talál4:6 * Aureus – Amfora 2:8 * R.
reséggel zárták a találkozót.
kozó végeredményének csak
Anaplast – Antigén 11:2 * U 20
Az első negyedben sokszor a kassai szurkolók örülhetnek.
– B. Diamonds 3:6 * Csoda Bal
egyenrangú ellenfélként játszot- Az utolsó negyedben ismét a
– Bauring City 4:8 * A Barracutak a komáromiak, a hajrában hazaiak remekeltek, lényegében
da csapatának szünnapja volt.
azonban már nem tudtak lépést hárompontos dobásaik fele a
A bajnoki táblázat:
tartani a vendéglátókkal, így komáromi kosárban kötött ki.
1. Barracuda * 2. Bauring
ötpontos vereséggel zárták a já- A védelem darabjaira hullott, isCity * 3. B. B. Litovel * 4.
B. Diamonds * 5. Csoda Bal A találkozó papírforma szerint tékrészt. Sokkal derülátóbb volt mét az egyénieskedés és nem a
* 6. Amfora * 7. Antigén * 8. zajlott, bár akkor még egyik a második negyed, ahol a komá- csapatjáték urallta a találkozót.
R. Anaplast * 9. U 20 * 10. T. csapat sem sejtette, hogy az romiak védelme is jobban ös�- Komárom 111 kosarat kapott és
őszi idény legtöbb pontját hozó szpontosított és még a remény abból 54-et, illetve 57-et egyetTechniCAD * 11. Aureus
találkozóra kerül sor. Sajnos a csillaga is felgyúlt a komáromi len félidő alatt. A mérkőzés után
-cseriszurkolók körében, hiszen az a sajtónak nyilatkozó komáromi
egypontos előny okot adott erre. edző, Richard Ďuriš a találkozót
Sajnos a harmadik negyedben követő időszak legfontosabb
ismét sorozatos védelmi hibá- feladatának a védelem megerőNem lesz probléma a gútai felnőtt cselgáncsozók utánpótlásával, kat követtek el a Duna-partiak, sítését tartotta.
amit az is bizonyít, hogy a Trutnovi Nemzetközi Diáknagydíj ver- lényegében a kassaiak, ahány- Komárom: Langston 23,
senyéről éremesővel tértek haza legfiatalabb versenyzőik.
szor csak betörtek a komáromi Cobb 17, Vido 14, Bilič 12,
A mini kategória 38 kg-os gő, bronzérmes Hrotko Hugó. térfélre, minden támadásuk Halada 9 (Djordjevič 8, Kufsúlycsoportjában Takács Már- A fiatalabb diákok +65 kg-os pontot jelentett számukra. A fa 7, Jurčina és Marchyn 0).
ton aranyérmes lett, a diákok súlycsoportjában az aranyérmini korcsoportja 30 kg-os met Gulyás Gábor Zsombor
Lapzárta után, szerdán a handlovái kosarasokkal kerül sor
súlycsoportjában pontszerző 4. szerezte meg, a lányok 40 kgbajnoki találkozóra a komáromi sportcsarnokban,
lett Varga Dániel. A fiatalabb os súlycsoportjában pedig Szamajd szombaton a Duna-Adria kupasorozatban a szlovéniai
diákok 50 kg-os súlycsoportjá- bó Margaréta érdemelte ki az
Rogaška pályáján játszanak a komáromi kosarasok.
ban aranyérmes lett Czina Ger- első helyet.

CSELGÁNCS

R Ö P L A B D A

Férfi extraliga 16. forduló

VK Spartak SJE Komárom – VK Mirad PU Eperjes
0-3 (23-25, 19-25, 22-25)

– Könnyű volt győzniük a naszvadiaknak – állították a torna
résztvevői –, hiszen a csapat oszlopos tagja volt Becse Norbert,
az MKP járási elnöke is. Lent az ezüstérmes komáromi csapat
látható.

Vereséggel debütált a komáromi röplabdacsapat kispadján
Miroslav Palgut. Az új mester és csapata mindent megtett a
sikerért, de csütörtökön az eperjesiek jobbnak bizonyultak a
komáromi sportcsarnokban.
Az első szett a kezdetektől fogva fordítani tudtak. A szép labdakiegyenlített volt. A komáromi- meneteket hozó szett folytatása
aknak 12:10-nél egy picit sike- már az eperjesieké volt. Végül
rült meglógniuk, de a technikai hat ponttal, 19:25-re nyertek
szünet után a vendégek voltak Mackoék.
a kezdeményezőbbek és fordí- A harmadik játszmában szintottak. 17:17 után Eperjesnek te végig a vendégeknél volt az
sikerült jobban a hajrá. 20:24- előny. Komárom igyekezett, de
nél már lefutottnak tűnt a játsz- ezen az estén a vendégcsapat
összeszedettebb
és talán szerencsésebb is volt.
A végjátékban
mindkét gárda
sokat hibázott.
A végeredmény
22:25 lett. A
szép labdameneteket, látványos mentéseket
és pazar leütéseket hozó mérkőzésen Komárom
ma, de zsinórban három pontot sorozatban második vereségét
szerzett a Spartak, egyenlíteniük szenvedte el, a tabella második
azonban nem sikerült. A vendé- és harmadik helyezettje ellen.
gek 23:25-re nyertek.
Komárom: Hrušík 7, KazA Selye János Egyetem csapata mierczak, Ilič 14, Halanda
jól folytatta a mérkőzést, az első 14, Hukel 4, Stefanovič, libekét pontot ők jegyezték. 12:9-nél ro Pápai és Tokár (Perovič,
és 13:10-nél is lett volna esély az Demčák 3, Sťahuliak 5).
-zaelőny növelésére, de a vendégek

Miközben a komáromi csapat még mindig hullámvölgyben
van, a vasárnap esti összecsapásban a nyitrai röplabdacsarnokban kellett szerepelniük, amely egyben a listavezető otthona is.
Férfi extraliga 17. forduló

VKP Nitra – Spartak Komárom
3:1 (15, -23, 9,17)

A nyitrai csapat jogosan áll, a
bajnokság élén, hiszen az őszi
idényben lejátszott 15 találkozó közül egyetlen esetben sem
kellett vereséggel elhagyniuk a
pályát.
Az első szettben hamar átvette
a vezetést a nyitrai gárda, szinte
pillanatok alatt már 5:0-ra vezettek és fölényüket a játszma
végéig megtartották. A második
játékrészben régi formájukat
hozták a komáromiak és 21:20as állásnál fordítani tudtak.
Sajnos a harmadik és negyedik
szettben ismét a hazai csapat
remekelt, olyan tempót diktált,

hogy csak 9 pontot tudtak szerezni a komáromiak. A zárórészben jól kezdtek a Duna-partiak,
9:7-re vezettek is, ám ekkor a
nyitraiak kiegyenlítettek, majd
fordítani tudtak.
Komárom: Hrušík 11, Hukel
9, Stefankovič 0, Halanda 13,
Demčák 4, Ilič 10, Kazmierczak 1.
A következő mérkőzésre december 17-én a sereghajtó Ólubló
pályáján került sor a liga 18.
fordulójában és bízunk abban,
hogy Palgut Miroslav mesteredző csapata ezúttal megszakítja a sikertelenség sorozatát.

S A K K
II. liga
B csoport

Komárom – Bátorkeszi 6,5:3,5 Pontszerzők:
Cibičková, Balogh P.,
ifj. Kukel, Pallag, Jakab
1-1, Molnár, Bottyán és
Jóba 0,5, illetve Berek,
Töröttő és Gyöpös 0,5 *
Nagysurány – Bátorkeszi 1,5:6,5 Pontszerzők: Szegi, Berek, Re-

gec, Bánszegi, Gyöpös
1-1, Barczi, Töröttő és
Bóna 0,5 * Érsekújvár
– Komárom 3,5:4,5
Pontszerzők: Bottyán,
ifj. Kukel, Jóba 1-1, illetve Cibičková, Molnár és Balogh 0,5.
A bajnoki táblázat 2.
helyén áll a komáromi
csapat, 4. Bátorkeszi.
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