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Ami nem Andruskó Imre ötlete, arról még gondolkodni sem szabad

Lehet-e önálló konyhájuk
a komáromi alapiskoláknak?
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa idei első ülését múlt héten szombaton a nagykürtösi járásbeli Inámban tartotta. A fő napirendi pontok között szerepelt a megyei választásokra
való felkészülés, és a párt alapszabályának módosítása. Menyhárt József elnök visszatekintett
az elmúlt hónapok történéseire, köztük a magyar-magyar párbeszédre, az időközi önkormányzati választásokra (ezeken négy újabb polgármestere lett az MKP-nak). A gútai helyzettel kapcsolatban üdvözölte Horváth Árpád gútai polgármester iskola-összevonás ellen emelt vétóját.
Az MKP alelnökei a saját szakmai területük aktualitásairól szóltak, Kiss Beáta az oktatásügyről, Farkas Iván a gazdaságról, Németh Gabriella a szociális kérdésekről, Varga Péter a mezőgazdaság állapotáról tartott beszámolót, míg Csáky Pál ismertette az Európai Parlamentben
történt tisztújítási folyamatot.

Sok esetben visszaélnek Komáromban az MKP nevével

Talpra kell állítani Komárom cégeit!

Lényegében a pártalapszervezet múlt évi határozatát megvalósítva tartotta meg sajtótájékoztatóját múlt héten csütörtökön az MKP komáromi városi szervezete. Itt az alapszervezet tagsági ülésén elfogadott javaslat alapján Fekete Ferenc két témakörrel foglalkozott.
Az első határozat alapján
felkérték Stubendek László
polgármestert, hogy a városi
vízmű, azaz a KOMVaK vízés csatornaművek gazdasági
problémáinak megoldása érdekében világíttassa át a vállalatot egy, a várostól független
könyvvizsgáló céggel. A sajtótájékoztatón felszólalt Deminger János is, aki ismertette
a KOMVaK-kal kapcsolatba
hozható törvénysértőgyanús
akciókat, amelyekről már tájékoztatást kaptak a strasbourgi
felügyeleti szervek is.

Fáklyás
felvonulás

Február 22-én, V. László
születésének 577. évfordulója alkalmából a komáromi Viking Pubban 18 órától
Dávid Bence történész tart
előadást a Szent Korona
Komáromba menekítéséről
és az itt született V. László
király életéről. Az előadás
után a résztvevők fáklyás
menettel vonulnak a király
komáromi szobrához, ahol
koszorúzással ér véget a
megemlékezés.

A második határozat alapján
arra kérik a polgármestert,
hogy az ugyancsak városi tulajdonú Com-Media igazgatói
posztjára kiírt pályázat elbírálásakor vegye figyelembe,
hogy ezt a tisztséget csak egy
politikailag független személy
töltheti be, aki nem tagja a
képviselő-testületnek. Jelenleg
ifjabb Batta György, a jelenlegi főszerkesztő az ideiglenesen
megválasztott ügyvezető igazgató, ám egyben a Híd-frakció
tagjaként városi képviselő is.
A megyei választásokra ké-

szülve Fekete Ferenc kijelentette, semmilyen együttműködést
nem tudnak elképzelni a Híd
párttal, sem városi, sem pedig
járási szinten.

A komáromi magyar gimnázium méltán elismert tanárai még a szocializmus legsötétebb
időszakában is megtalálták a lehetőséget arra, hogy diákjaikat az önálló gondolkodásra,
véleményük bátor vállalására ösztönözzék. Ezért sokaknak feltűnt, hogy a komáromi
önkormányzati üléseken Andruskó Imre az intézmény jelenlegi igazgatója, a Híd-frakció képviseletében vagy arról tart kiselőadást, hogy a beterjesztett anyagok nincsenek
kellőképpen előkészítve, vagy felháborodik azon, hogy a városi hivatal javaslatbeterjesztés előtt kikéri az érintett felek véleményét.

Az előzmények megvilágításának érdekében tudni kell, hogy
az önkormányzati irányítás alá
tartozó alapiskolák egy részének saját iskolai konyhája van,
és az elmúlt 14 év tapasztalatai
alapján megállapítható, hogy
előnyös, ha minden iskola
rendelkezik saját konyhával.
Ezzel egyrészt az iskolai étkeztetés minősége is javulhat,
másrészt kialakulhat egy „védelmi rendszer” bármilyen
probléma esetére, amikor a
konyhai berendezések esetleges főjavítása, modernizálása
idején egy másik konyha kisegítheti a bajban levőt.
Nyitra megyében a Komáromhoz hasonló nagyságrendű városok többségében az iskolák
önálló konyhákkal rendelkeznek. Mindenütt megállapítható, hogy az iskolai étkezdék üzemeltetése sokkal
gazdaságosabb önálló munkaterületként, mert a támogatók
jóvoltából a konyhák jobb
alapanyagokat
használhattak fel, illetve gazdagíthatták
az iskolai konyhák étlapját.
Ebből a megfontolásból a vá-

Összefogás Gelle Szofikáért

Vasárnap délután rendezték meg a Komáromi Jókai Színház és a
„csallóközi vándorok” alkotta Csavar Színház közös előadásában
azt a jótékonysági estet, amelyen a 3,5 éves Gelle Szofika gyógykezeléséhez kerestek támogatókat. A fellépő mávészek teljes
honoráriumukat ajánlották fel és a bevétellel együtt végül 1735
eurót adtak át a kislány édesanyjának. Február 28-án, a legjobb
komáromi sportolók gálaestjén is lehet a kislány gyógykezelését
adományokkal támogatni.
(Lásd. 8. oldal)

rosi hivatal is szeretett volna
kidolgozni egy konkrét javaslatot, kérve az alapiskolák igazgatóinak véleményét, illetve
felmérését arra vonatkozóan,
hol kellene csak felújítani, hol
pedig újonnan kialakítani étkezdét és konyhát. A testületi ülésen Andruskó erre reagálva már
úgy szólalt fel, mintha a városi
hivatal egy kellőképpen nem
átgondolt, kész anyagot terjesz-

tett volna elő, holott még csak
tanulmányról volt szól. Mivel
a konyhák önálló üzemeltetése
nem az ő frakciójuk ötlete volt,
eleve elutasította. Csak akkor
hökkent meg, amikor Ondrej
Gajdáč, a Ľ. J. Šulek Gimnázium igazgatója figyelmeztette,
hogy a magyar gimnazisták a
szlovák gimnázium konyhájáról étkeznek olcsón és közmegelégedésre...

Iskolák közötti párharc áll
a gútai botrány mögött?
Az utóbbi hetek leghevesebb vitáját váltotta ki Gútán a két
önkormányzati alapiskola összevonására hozott képviselői
határozat, amelyet Horváth Árpád megvétózott. A miértre
lapunk 3. oldalán kerestük a választ.

Meghívó helyett

A komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és
a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány
február 18-án, 15 órakor rendezi meg
a Kultúrpalota (Duna Menti Múzeum) dísztermében a

Jókai-díj
2017
átadási ünnepségét és a megemlékezést

Jókai Mór születésének 192. évfordulója alkalmából.

Az ízeltlábúak csodálatos világa

Február 22-én, szerdán nyílik a Csemadok komáromi székházának galériájában Aranyosi Szénássy Attila képzőművész kiállítása, amely Az ízeltlábúak csodálatos világa címet
viseli. A kiállítást Stubendek László polgármester nyitja
meg, köszöntőt mond dr. Knirs Imre alpolgármester.

Nyitra megye újabb útszakaszok
burkolat-felújításába kezd
Nyitra Megye Önkormányzata múlt héten hétfőn megtartotta 29. tervezett képviselő-tes- hivatal igazgatójától, hogy
tületi ülését. A képviselő-testület jóváhagyta a megyei tulajdonban levő, feleslegessé vált megszervezik-e a Vágsellyei
komáromi Egészségközpont adminisztratív épületének eladását. A pályázaton a legmaga- Rendelőintézetbe kardiológus
sabb árat kínáló dunaszerdahelyi székhelyű Noe Kft. a határozat értelmében 618 362 eu- szakorvos érkezését, mert az
róért vásárolhatja meg az épületet.
eddigi kardiológus távozá2016 júliusában a megyei önkormányzat úton, Kolozsnéma belterületén, a Csisát követően a szakterületen
határozatot hozott számos megyei útsza- csó és Kulcsod közötti útszakaszon,
kaotikus állapotok uralkodkasz burkolat-felújításáról. A felújításra valamint Lakszakállas belterületén.
nak Vágsellyén. Baranyay
váró útszakaszok fele a megye déli já- Az Érsekújvári járásban a GaramZsolt megyei képviselő kérrásaiban található. A munkálatok közbe- kövesd és Helemba közötti úton, a
dőre vonta a megyei hivatal
szerzése a napokban fejeződik be, idén Bajta és Leléd felé irányuló beköigazgatóját, hogy a megyei
tavasszal megkezdődhet a kivitelezés. A tőúton, Kicsind és Kéménd között,
hivatal mikor terjeszti be jóvámegyei képviselő-testület tanácskozásán Muzsla és Bátorkeszi között, valamint
hagyásra a képviselő-testület elé
az újabb megyei útszakaszok burkolat- Barsbaracska és Barsbese között. A Lévai a Vágsellyén létrejövő, megyei fennfelújításáról döntöttünk. A megyei hivatal járásban a Nagyölved és Szőgyén közötti tartású egészségügyi központ határozamég ezen a héten előkészíti a szükséges megyei úton, a Zalaba és Kisgyarmat kö- ti javaslatát. Ugyanis az előkészületek
közbeszerzéseket, hogy a munkálatok zötti úton, Zselíz kivezető útszakaszán, több mint egy éve tartanak, ám a konkrét
2017 októberéig befejeződhessenek, a valamint Óbars határában. A Vágsellyei lépések váratnak magukra. A képviselő
burkolat-felújítás a nyár folyamán és az járásban a Vágsellye és Farkasd közötti arra is rámutatott, ha Vágsellyén működősz elején megvalósulhasson.
útszakasz kritikus szakaszán valósul meg ne a megyei egészségügyi központ vagy
Az egyes járásokban az alábbi útszaka- burkolat-felújítás. A Nyitrai járásban Ka- intézményesített rendelőintézet, a vágszok legkritikusabb részein valósul meg lász község belterületén újul meg teljes sellyei kardiológus problémáját konkrét
a burkolat-felújítás. A Komáromi járás- hosszában a megyei út.
felelősök oldhatnák meg.
ban: Komárom belterületén a Gúta felé A megyei képviselő-testület tanácsFarkas Iván,
kivezető úton, az Ógyalla és Szentpéter kozásának egyéb napirendi pontjában
Nyitra megyei képviselő,
közötti úton, az Ógyalla és Ímely közötti Borsányi Gyula megkérdezte a megyei
az MKP frakcióvezetője

Megfiatalodik
a belváros
két intézménye
Nyitra megye támogatásával
még az év folyamán a komáromi belvárosban két intézmény épületének főjavítására is sor kerülhet. Szomorú
tény, hogy a Szinnyei Könyvtár és a Duna Mente Múzeumának épületére nagyon is
ráfér a főjavítás, ugyanis statikai szempontból mindkettő
veszélyessé vált.
Először a könyvtár felújítására kerül sor, ahol a falak és
tetőzet megerősítésével kell
megakadályozni a repedések
továbbterjedését. Nagy valószínűség szerint erre már
idén sor kerül. Hasonló problémákkal küzd a Duna Mente
Múzeuma, amely a valamikori Kultúrpalotában végzi
munkáját. Itt komolyabb
beavatkozással kell számolni,
ám a szakértői vélemények,
illetve a tervdokumentációk
elkészítése már idén megtörténik, erre a megye már elkülönítette a rászánt összeget is.
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Komoly sikerek
Könyvtár, ami összeköt,
a Matematika Olimpián program, ami ösztönöz

A komáromi Selye János Gimnázium dísztermében került sor
a Matematika Olimpia kerületi fordulójára, melyen az iskolát
az A kategóriában kilenc diák képviselte. A verseny az ország
legszínvonalasabb matematikaversenyei közé tartozik.
A feladatok idén rendkívül
nehéznek bizonyultak, amit a
kerületi forduló eredményei is
jeleznek. A 37 versenyző közül
csupán 5 eredményes megoldó

került ki, köztük iskolánk két
diákja, Csenger Géza (IV. A) és
Pszota Máté (III. A). Az első tíz
helyezett között végzett még a
gimnázium további három diákja, Bukor Benedek (VI. N),
Édes Lili (III. A) és Šiška Dávid (III. A). A versenyen részt

vett még Bánki Bence (III. A),
Markó Anna Erzsébet (II. A),
Czibor Dóra (III. A) és Kulcsár
Bence (III. A). A diákokat a versenyre RNDr. Bukor Emőke,

valamint Horváth Katalin tanárnők készítették fel.
Gratulálunk a rendkívüli eredményekhez, a sikeres megoldóknak pedig – akik vélhetően
bekerülnek az országos fordulóba – további sok sikert kívánunk!
Vajányi Orsolya

Nyílt nap a gimnáziumban

Kövér László, a Magyar Országgyűlés egykori elnöke
2010-ben megalapította a „Könyvtár, ami összeköt” névre
keresztelt ösztöndíjprogramot, melynek elsődleges célja a
Kárpát-medencében szórványban élő, magyar ajkú, fiatal
könyvtárosok és az anyaországi szakemberek közötti együttműködés megerősítése volt.
Az Országgyűlési Könyvtár – a „Múzeum határok nélkül”
védnöksége és szervezése alatt ösztöndíjprogrammal, mely
minden évben megrendezésre a Kárpát-medencei fiatal makerülő, egyhónapos program gyar múzeumi szakemberek
legfőbb célja, hogy olyan ha- együttműködését célzott megtárokon átívelő, személyes erősíteni.
kapcsolatokon alapuló hálózat A Felvidéket két könyvtáros
jöjjön létre a könyvtári szak- képviselte: Egyházi Dóra és
emberek között, mely hosszú Reicher Erika, akik mindketévekre nyújt támogatást és ten a Selye János Egyetem
segítséget szakmai munkájuk- könyvtárának alkalmazottai.
ban és magyarságuk megőr- A szeptember 24-e és október
zésében. A programban ezút- 23-a között megrendezésre
tal 9 Kárpát-medencei, illetve került budapesti továbbképegy anyaországi ösztöndíjas zés alkalmával számos szakés 6 delegált magyarországi mai előadás, könyvtár- és
könyvtáros vett részt.
múzeumlátogatás, illetve a
A múlt év jelentősnek szá- legismertebb kulturális és
mított az ösztöndíjprogram könyvtári szervezetek vezeéletében, hiszen testvérként tőivel, munkatársaival való
kibővült a Magyarország ha- találkozás és konzultáció sotárain kívül élő magyar mu- rán az ösztöndíjasoknak lehezeológusok továbbképzésével tőségük nyílt a magyarorszá-

A komáromi Selye János Gimnáziumban folytatódik a nyolcéves gimnáziumi oktatás az alapiskolák 5. osztályát befejezett tanulók részére.
Mivel ez a középiskolai oktatási forma az új iskolatörvény alapján számos újdonságot tartalmaz az érintett szülők és gyermekeik számára, a
gimnázium igazgatósága február 28-án (kedden) nyílt napot rendez az
érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödikes diákok számára
a gimnázium épületében. Délelőtt 8 és 10, illetve 16 és 18 óra között
bemutatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és lehetőségeit, a megújult érettségi rendszerét. A tájékoztató középpontjában természetesen a nyolcéves gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és
a felvételi követelményeinek a bemutatása áll majd. Délelőtt a diákok
óralátogatásokon is részt vesznek, a szülők és pedagógusok kötetlen
beszélgetés során választ kaphatnak kérdéseikre.

Az Országgyűlés háznagyasszonya, Mátrai Márta is fogadta
az ösztöndíjprogramban résztvevőket a Parlamentben.
gi könyvtári rendszer átfogó
megismerésére. Sőt, könyvtári
gyakorlaton is gyarapíthatták
ismereteiket.
– Mély nyomot hagyott bennem a határon túli kollégákkal
való találkozás – a hasonszőrűség, s ennek ellenére a mégis
kitapintható különbségek; a
másféle, ám ugyancsak azonos
gondolkodásmód
és a kölcsönös
szimpátia érzése.
Rengeteg tápláló és építő tartalommal bírtak az
előadások és a
látogatások, melyek során több
budapesti intézményben jártunk,
de ellátogattunk

Sárospatakra,
Lakitelekre,
Kecskemétre, Széphalomra,
Sátoraljaújhelyre és Pannonhalmára is – emlékezett vissza
élményeire Reicher Erika.
Egyházi Dóra a kulisszatitkokba történő betekintést emelte
ki: – Ha mégis ki kellene emelnem egyetlen élményt, akkor az
ún. „backstage” látogatásokra
esne a választásom, amikor az
egyes könyvtári munkafolyamatokról, módszerekről, belső
rendszerekről kérdezhettünk az
ott dolgozó kollégáktól. Volt,
ahol hasznos ötleteket láttunk,
amelyeket otthon is megvalósíthatunk, míg máshol ugyanazt tapasztaltuk, mint nálunk, s
ez egyfajta pozitív visszacsatolás volt számunkra.
–rka–

A program könyvtáros résztvevői a kecskeméti
Katona József Könyvtárban

15 éves a komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes (IV.)

Komárom kóruséletének története mozaikokban

A GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes a Komáromi Városi Művelődési Központ (VMK) és a Jókai Mór Alapiskola
együttese, amelyet 15 évvel ezelőtt a nevezett
iskola gyermekkarának azon egykori tagjai
alapítottak, akik már gyermekként megszerették a közös éneklést–zenélést, és felnőttként is
örömmel, azaz gaudiummal teszik azt mindmáig; innen a nevük is: GAUDIUM. Hogy
ki volt a kórusalapítás ötletgazdája, azt nem
őrizte meg az emlékezet, ellenben az alapítás
A gyermekkar egykori tagjainak mintegy 90 tagú kórusa
történetét igen. A 2001/2002-es tanévben a karvezetők és az
a 40. születésnapon – vezényel Pálinkás Zsuzsa
iskolavezetés – a „kicsinyek” kórusa megalapításának 30., a
„nagyok” énekkara létrejöttének 40. évfordulója alkalmából rették meg a kóruséneklést.” – szabású juniálist szervezett. A
– a hagyományokhoz híven (az ötévenként megrendezésre írta Mikolai Kashalmi Margit, a nap gazdag programjának része
kerülő) jubileumi ünnepi hangverseny dátumát 2001. május GAUDIUM hosszú időn át volt volt a Lazítani címen előadott
19-re tűzte ki.
elnöke, aki sajnos már csak a műsor, amelyet az egykori diáAz egykori kórustagok beszer- énekkaros voltam, és eljöttem szívünkben lehet velünk fellé- kok negyven tagú kórusa nyitott
vezésébe a tantestület egyön- a mai jubileumi ünnepségre.” péseinken.
meg.
tetűleg bekapcsolódott. A régi Egy további bejegyzés: „Imád- Az óhaj, miszerint jó lenne is- Az újbóli nagy sikeren felbuztagok felkészítését – Pálinkás tam mindig is ezt az énekkart mét rendszeresen összejárni, dulva 2002. október 4-én a régiZsuzsa, Kaszás Jánosné, Zsá- és iskolát. Szívem még most folytatni a közös éneklést, már ek „kemény magja” – Forró Tíkovics Zsuzsa, Juhász Kopják is visszahúz ide, a régi falak a hangverseny utáni fogadáson mea, Magyar Szkukálek Tímea,
Mónika és Stirber Lajos – janu- és kedves tanítóim közé. Kí- szóba jött. Pálinkás Zsuzsa azt Szendi Géza (aki nagy fájdalárban kezdték el. A fellépésig vánom, hogy még sokan így javasolta: „Jövőre szervezze- munkra már csak a szívünkben
mintegy 150 egykori kórustag gondolkodjanak
van velünk), Héder Zoltán, Majelent meg a próbákon. Az ün- és érezzenek.
gyar Méry Mónika, Köpcsényi
nepi hangversenyen a „régiek” Sok szeretettel:
Takács Judit, Viola Alica, Miönálló kórusként saját műsorral egy régi énekkola Mórocz Éva, Csere Vince,
közel 90-en léptek fel. Az össz- karos. – Csere
Krekács Mária, Fónod Aranka,
karban – hiszen vendégkórusok Andrea.”
Tobolka István, Tobolka Péter –
is felléptek – majd 400 dalos „Szívszorongakérte fel e sorok íróját: vállalja
énekelt.
a régi diákok kórusának vezetétó élmény volt,
A krónikában található bejegy- hogy hosszú idő
sét. A javaslatot: ne osszuk meg
zések arról tanúskodnak, hogy elteltével együtt
az erőket, folytassák az éneklést
a régiek a szereplést katartikus lehettünk, ifjak A GAUDIUM első nyilvános fellépése
az addigra már sok szép sikert
élményként élték meg. Danis és
megért Concordia vegyes karidősebbek
Kriszti bejegyzése: „Lehet, egyaránt, azok, akik a II. lakó- tek egy majálist, találkozzatok ban, a kemény mag elutasította.
sok mindent meg fogok bánni telepi (Béke Utcai, vagy már a újra.” A következő évben az Valaki kerek perec kijelentette:
életemben, de azt sosem, hogy Jókai Mór) Alapiskolában sze- iskola tantestülete egy nagy- mi a Tanító bácsival itt, ezek
között a falak között szeretnénk
énekelni. A próbák kezdettől
fogva nagyon jó hangulatban
zajlottak, a „gyerekek” örömmel jöttek énekelni, ezért lett
az énekkar neve GAUDIUM,
amelyhez szinte a kezdetektől
társult a hangszeres kamaraegyüttes.
Stirber Lajos
Az egyesített kórusok mintegy 400 énekes összkara a
40. születésnapon – vezényel
Stirber Lajos

Hogyan írják magyarul?

Február 7-én került megrendezésre az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny szlovákiai országos fordulója, immár hagyományosan a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Karán.
A verseny főszervezője az melyek az egyes nyelvváltozaegyetem Magyar Nyelv- és tok kiemelt pozíciójára vagy
Irodalomtudományi Intézete, a alárendelt helyzetére vonatverseny lebonyolítója és gesz- koznak.
tora Szabómihály Gizella nyel- A feladatlap-kitöltést és szakvész volt, ő vállalta magára a mai előadásokat követően a
versenyfeladatok összeállítását szervezők ebéddel vendégelis. Az ország különböző tájairól ték meg a résztvevőket, majd a
érkező 24 versenyző két kate- feladatok szóbeli bemutatására
góriában mérte össze tudását és értékelésére, illetve az ered(gimnázium, szakközépiskola), mények kihirdetésére került
és egy tollbamondás megírá- sor.
sával, valamint egy helyesírási A verseny gimnáziumi kategófeladatlap kitöltésével adott riájának győztese Bánki Benszámot a felkészültségéről. A ce, a komáromi Selye János
diákok tudását a Magyar Nyelv- Gimnázium diákja lett (felkéés Irodalomtudományi Intézet szítő tanár: Farkas Adrianna),
nyelvésztanárai értékelték.
a 2. helyen Papp Zsuzsanna
A diákok megmérettetésének Tímea, a pozsonyi Duna Utideje alatt a kísérő tanárok cai Gimnázium diákja végzett

szakmai programon vettek
részt: az intézet nyelvészeinek
a középfokú oktatásban is hasznosítható témájú előadásait
hallgathatták meg. Az előadások sorát A retorika oktatása
középiskoláinkban a tankönyvek tükrében című előadásával
Sándor Anna nyitotta meg, aki
négy nyelvtankönyv elemzése
alapján mutatott rá a retorikaoktatás hiányosságaira.
Vančoné Kremmer Ildikó A
kétnyelvű oktatás és az identitás összefüggései című előadásában a nem anyanyelvi
iskolaválasztásból, tannyelvválasztásból adódó nyelvcsere
és az identitásvesztés összefüggéseire hívta fel a hallgatóság figyelmét. Kozmács István
Többközpontú magyar nyelv?
című előadásában azokra a
nyelvi mítoszokra mutatott rá,

(felkészítő tanár: Iró Erzsébet),
a 3. helyezést Finta Viktória, a
Selye János Gimnázium diákja nyerte el (felkészítő tanár:
Spátay Adrienn).
A szakközépiskolák kategóriájában a Gútai Magyar Tanítási
Nyelvű Magán Szakközépiskolából érkező Calin Veronika
bizonyult a legjobbnak (felkészítő tanár: Kürthy Irén), másodikként Pongrácz Emese, a
Szenci Közös Igazgatású Magyar Tannyelvű Iskola diákja
végzett (felkészítő tanár: Szabó Eszter), a harmadik hely pedig Takács Viktóriát, az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola
diákját illette (felkészítő tanár:
Patus János). A legeredményesebb diákok továbbjutottak a
gyulai Erkel Ferenc Gimnázium által szervezett Kárpát-medencei döntőre.
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Gútán a két iskola elsős diákokért folytatott harca még korántsem fejeződött be...

Mi lesz a végső megoldás?
Az elmúlt hetek legtöbb vitáját régiónkban a gútai Corvin Mátyás Alapiskola és a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
közötti kapcsolat (?), illetve az elsős osztályok megnyitásáért folytatott harc váltotta ki. Egy évvel korábban az
egyre súlyosbodó helyzettel már foglalkozott az önkormányzat, amely a két iskola igazgatónőjének feladatul
adta, hogy rendezzék kapcsolataikat. Az önkormányzat
arra kérte őket, hogy próbáljanak megoldást találni
arra, hogy ne forduljon elő az, hogy miközben a II. Rákóczi Ferenc AI-ba alig íratnak be gyerekeket az első
osztályba, addig a Corvin Mátyás AI-ba túljelentkezés
* Sokakat meglepett az, hogy azt az önkormányzati döntést, amely szorgalmazta a két
önkormányzati iskola összevonását és átmenetileg egy nagy iskolaközpontot hozott volna létre, végül megvétózta. Miért kényszerült
erre a lépésre? – Szó sincs arról, hogy esetleg
valaki is befolyásolt volna ebben a döntésemben. Rádöbbentem viszont arra, hogy egyesek
pártharccá degradálták ezt az önkormányzati
lépést. Személyesen tájékoztattam az MKP országos vezetését
az ügyről, ahol egyértelműen
megállapítottuk, hogy érdekcsoportok bomlasztó munkája következtében félretájékoztatták az
embereket. Eleve úgy állították
be, mintha a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskolát be akarnánk zárni, s
elhallgatták azt, hogy valójában
azt szeretnénk elérni, hogy egy
erős, az oktatásban élenjáró iskolaközpontunk legyen. Megfeledkeztek arról is, hogy a szülőknek
joguk van megválasztani gyermekeik számára azt az iskolát,
amelybe íratni szeretnék elsős
csemetéjüket. Szükségesnek látom egy szélesebb körű konzultáció kialakítását
városunkban, s azt, hogy városunkon kívül is
reális képet alkothassanak a gútai eseményekről.
* Mi van akkor, ha ismételten az önkormányzat elé kerül ez a javaslat? – Szerintem erre
nem kerül sor, bár mindenki elismeri, hogy sem
a határozattal, sem pedig a vétóval nem oldódott
meg semmi. Az alapprobléma, hogy az elkövetkező években tovább folytatódik majd a harc a
gyerekekért. Én annak a híve vagyok, hogy egy
pedagógusnak nem szabad meghátrálnia a kihívások elől, s hogy nincs buta gyerek, az oktatón
múlik a sikeressége.
* Az ellentábor legfőbb érve az volt, hogy nem
volt kellőképpen tisztázva az iskolák közötti
probléma. – Városi televíziónk „vágás nélkül”
közvetíti az önkormányzati ülésekről a felvételeket, tehát mindazok, akiket érintett – akár

van. Sajnos egy év elteltével sem változott a helyzet, sőt
úgy néz ki, hogy szeptemberben csak nagy nehézségek
árán lehet majd az „öreg” iskolában elsős osztályt nyitni. Igaz, a Corvin Mátyás Alapiskolában sem rózsás a
helyzet, ugyanis az elkövetkező hat évben az anyakönyvi kimutatások szerint demográfiai mélyhullámba kerül
Gúta. Olyan alacsony a születések száma, hogy hamarosan a három magyar alapiskolában (két önkormányzati
állami, illetve egy egyházi) jó esetben is csak 1-1, mintegy 15 fős osztályt lehet nyitni. Egyes érdekcsoportok
az önkormányzat legutóbbi döntése után, amely szerint

személyesen, akár nosztalgia miatt –, figyelemmel kísérhették, hogy tavaly már többször is
tárgyaltuk ezt a problémát. Az iskolatanácsokban rendszeresen, az önkormányzati tanácsban
folyamatosan foglalkoztunk az iskolákkal, elemeztük a kilátásokat. Az a tanulmány, amely a
demográfiai fejleményeket is összefoglalta, jóval
az önkormányzati ülés előtt az iskolatanácsok elé
került. Mit kellett volna még tennünk? Azt senki se kérje tőlünk, hogy minden
házba bekopogjunk, elmondjuk a
véleményünket főképp akkor, ha
arról még nem született döntés.
A januári önkormányzati ülésen
azok a képviselők határoztak,
akiket a választók a képviselői
székbe ültettek, tehát megbíztak
bennük. Ezúttal miért nem hittek
ítélőképessségükben?
* Sokan felhívták a figyelmünket arra, hogy a Híd, vagy a
Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség azonnal iskolamegmentő szerepben tetszelgett, de
az MKP is nyilatkozatot adott
ki. Elpolitizálódott a helyzet
és ön is kénytelen volt meghajolni a „felsőbb” szervek előtt? – Nem, hiszen
az MKP elnökségét ismételten tájékoztattam az
önkormányzat döntéséről, ahol a résztvevők elismerték, hogy szerintük is ez az egyetlen járható út
a gútai magyar nyelvű oktatásügy talpra állításához. Sajnos a másik fél nem az összevonással foglalkozott, hanem azzal, hogy nemzetközi vonalon
is azt hintse el, hogy megszüntetnek egy felvidéki
iskolát, holott ez hazugság. Ha az egyre gyérülő
diákszámmal kapcsolatosan van megoldási javaslatuk, azt viszont örömmel fogadnánk. A két
gútai iskola összevonásával valójában nagyságrendben is csak a komáromi és a környékbeli
nagy iskolákhoz hasonlított volna. Belegondolva,
más Gútához hasonló, a népesség nyelvi összetételében is megegyező városokban (Ógyalla, Párkány, Nagymegyer) egy magyar tannyelvű alapiskola működik. Nálunk most három van...

* Egyesek az önkormányzati iskolába való
beiratkozási kedv csökkenését az egyházi
iskola tevékenységével magyarázzák. – Az
egyházi iskola több, mint két évtizedes múltra
tekint vissza, a katolikus és a református gyerekek számára ad általános és hitbeli oktatást.
Lényegében kisebb megingásoktól eltekintve
stabil diákszámuk van. Legnagyobb meglepetésemre néhány olyan véleménnyel találkoztam, ahol nehezményezték, hogy az egyházi
iskola 1,8 milliós támogatást kapott, sőt azt is
állították, hogy a komáromi Marianum egyházi iskola tevékenysége is kihat a gútai iskolák
helyzetére. Tegyük átláthatóvá a helyzetet. Először is tudni kell azt, hogy az egyházi iskolába is zömével gútai gyerekek járnak. Vajon az
ágálók közül hányan nehezményezték, hogy
az iskola tanulói kölcsönzött tornateremben, a
főúton áthaladva mennek testnevelési órákra?
A nagylelkű magyar adomány ezt a helyzetet
oldja meg úgy, hogy a délutáni órákban a tornatermet a város lakósai is igénybe vehetik majd.

* Más is szereti a szép iskolát... – Erre sem
lehet panasz, hiszen a Corvin Mátyás AI uniós
támogatással történő felújításán kívül a Rákóczi AI belső szépítése, a szociális helyiségek
modernizálása mellett a tornaterem tetőzetének cseréjére is sor került, jelenleg pedig a
padlózat felújítása folyik. A szlovák tannyelvű
alapiskola épületét is sikerült felújítanunk, a
statikai hibákat kijavítani. Az oktatás körülményeivel nincs gond, bár szeretnénk, ha az
iskolákon egyre több speciális oktatási szaktanterem nyílhatna. Ezen a téren nincs lemaradásunk.
* Végső konklúzió? – Folytatódnak a tanácskozások, ezen a héten a négy iskola igazgatójával közösen ülünk asztalhoz, mert ez nem két
iskola ügye, a város összes diákja oktatásáról
van szó. Közösen kell kidolgoznunk az esetleges megoldásokat úgy, hogy senkinek az érdeke ne sérüljön és ne gátoljuk, hanem segítsük
iskolásaink magas színtű oktatását. Most nyugalomra és megfontoltságra van szükség.

Néhány gondolat a Pátria Rádió szombati (február 11.) Iskolatáska című műsorából:
Fodor Attila, a komáromi Commenius Pedagógiai Intézet vezetője: Több pedagógiai szakemberrel is érdeklődve figyeltük az eseményeket, hiszen a rendszerváltástól eltelt 25 év, tizennégy
éve pedig önkormányzati iskolák működnek. Amikor kisiskolák szűntek meg, nem volt ekkora
felháborodás, nem emlegették Trianont, tragédiát, árulást. Személy szerint észszerű megoldásként tekintettem arra az igyekezetre, ahogy egy kisváros igyekezik megoldani a demográfiai
hullámvölgy áthidalását és az önkormányzat döntése alapján egy erős városi iskolaközpontot
hoz létre: Mi lesz néhány év múlva, amikor a négy iskolára úgy 75-80 elsős diák jut, a három
magyar iskola pedig átlagban 15 diákon osztozik? Ha viszont továbbra sem arányosan oszlik
meg a hátrányos szociális helyzetű gyerekek eloszlása a két iskola között, hamar előfordul,
hogy a szülők átíratják gyerekeiket a jobb nevűbe.
Hodek Mária, New York-i nyugalmazott egyetemi tanár: Eljátszottam azzal a gondolattal,
hogy mi lenne, ha egy nagylelkű magyarországi támogatásból 2-2 millió eurót kapna a két iskola. Hol van a biztosítéka annak, hogy jobb lenne az oktatás színvonala? Valamikor az iskolaigazgatók neve egyfajta etalon volt. Gimnazistaként az első órákon a tanáraink megkérdezték,
ki honnan jött. Emlékszem, amikor gútai osztálytársaim azt mondták, hogy a Május 1. utcai
iskolából, a tanárok visszakérdeztek: – Ez a Husvéth István-féle iskola?
Ma már tudom és hiszem, hogy java részben az iskolaigazgatóknak kell példaképül szolgálni,
megfelelő pedagógiai kart felállítani. Ebben a munkájukban csak egyetlen céljuk lehet: diákjaik nívós oktatása és az életre való felkészítése. Állítom, hogy Gútán elsősorban szemléletváltásra és nem meggondolatlan emóciókra van szükség.

Selyés diákként az Emberi Jogok Olimpiáján
Mindannyiunknak járnak bizonyos alapvető jogok, egyszerűen annál az oknál fogva, hogy emberi lények vagyunk. Ezek nem egyszerű kiváltságok, amelyek mások
kedve szerint elvehetők, hanem mindenkit, mindig megillető emberi jogok. Elengedhetetlen jogosítványként tartalmazzák azokat az alapfeltételeket, amelyek biztosítják az embereknek, hogy szabad és méltóságteljes életet élhessenek. Fontossága ellenére a hétköznapokban mégsem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget.
Az emberi jogok szerepe napjainkban szóbeli fordulóba, ahol 20 központilag
komolyabb, mint valaha. Fontos, hogy megadott emberjogi és aktuálpolitikai
az emberek tisztában legyenek az őket témából egyet kell kifejteni, illetve válamegillető jogokkal, hogy a fiatalok tá- szolni a komoly szakmai zsűri kérdésejékozottak legyenek és ne csak az is- ire. Érdekes tapasztalat, hogy a verseny
kolában, pár tanítási óra keretén belül, írásbeli része magyar nyelven is meghanem azon kívül is foglalkozzanak a oldható, azaz anyanyelven, de a szóbeli
témával. Erre hívja fel a fiatal generáció megnyilvánulás a döntőben már csak
figyelmét a szlovákiai rendezésű Emberi szlovák nyelven engedélyezett.
Jogok Olimpiája (Olympiáda ľudských Idén is egyedüli magyar gimnazistaként,
práv), amely immár 19. alkalommal ke- 37 diákkal versenyezve kerültem be a került megrendezésre. Az iskolai fordulók rületi forduló döntőjébe, ahol végül eredután már másodszor jutottam el a ke- ményes megoldóként díjaztak. A verseny
rületi fordulóba iskolám, a Selye János során számos új élménnyel, tapasztalattal
Gimnázium képviseletében. A tavalyi év gazdagodtam és csak buzdítani tudok mintapasztalataival felvértezve indultam az den, a közélet és jog világa iránt érdeklőidei kerületi fordulóra, amely egy írás- dő diákot a következő emberjogi olimpián
beli feladatsor megírásával kezdődött. való részvételre.
Adouki Flóra
A teszt értékelése alapján a 10 legjobb
IV. C, SJG Komárom
megoldó jut mindig a döntőbe, azaz a

2/3-os arányban a két önkormányzati iskola egy iskolaközpontba való átmeneti összevonásáról határozott, hatalmas ellentámadásba lendültek. Az észérvek helyett az
emóciók kerültek előtérbe, olyan petíciógyűjtést kezdeményeztek, amely jogilag elfogadhatatlan, viszont egyre
inkább érezhető volt, hogy a lakosság körében is egyfajta megosztást okozott. Néhány napi várakozás után az
önkormányzat döntésével kapcsolatban Horváth Árpád
polgármester élt vétójogával és a határozatot nem hagyta jóvá. Az alábbiakban a polgármestert kérdeztük az
eseményekről.

Családi ház gyulladt ki Gútán

Pénteken délelőtt a gútai Dankó Pista-telep egyik felújítás
alatt levő családi házához riasztották a tűzoltókat. Mint
utólagosan kiderült, az ott lakó családnál főzés közben, a
főzőlapra fröccsenő olaj lángra kapott, amit sikerült is eloltani, viszont a tűzhely fölötti elszívóberendezés a lángot
a tetőtérbe juttatta. A helyszínre érkező tűzoltóknak meg
kellett bontaniuk a nemrégiben felújított tetőzetet, hogy az
esetleges égési gócokat is felszámolják. Igyekezetük sikerrel
járt, de a tetőzet jelentősen megsérült. A tetemes kár ellenére
szerencsésen végződött az eset, mert senki sem sérült meg.
Értesüléseink szerint szombaton a tűzoltóknak ismét oltaniuk kellett az újra lángra lobbant zsarátnokot.
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Növényvédelem

Kezdő gépírónő

Tavaszelő a kertben

Lassan itt van a várva-várt
tavasz, de addig is lássuk a
februári teendőket a kertben.
A tavalyi lehullott lombot
gyűjtsük össze és ha van rá lehetőség akkor komposztáljuk.
Mivel sok zöldség alacsony
hőmérsékleten is csírázik és
még az átmeneti fagyok sem
károsítják, ezért ilyenkor már
vethető többek között a petrezselyem, spenót, sárgarépa,
hónapos retek, a mák, a vöröshagyma, a fejessaláta és a
borsó.
A lakásban is el lehet kezdeni
a palántának szánt magok elvetését, ezek 6 hét alatt nőnek
kiültethető méretűre, például
a karalábé, kelkáposzta, saláta. Üvegházban vagy meleg
trágyaágyásban már február
második felében lehet karalábét, tavaszi salátát és
retket vetni. A karalábét és
a salátát ablakpárkányon
hajtassuk elő. Ezeket a növényeket márciusban már
ki lehet ültetni a kertbe,
elsősorban fóliasátorba. A
zellert is korán el kell vetni,
mert lassan fejlődik. Csíráztatásához sok melegre van
szükség. Ezért már februárban
cserépben vagy üvegházban
kell előnevelni.
Az enyhébb napok azonban
ne tévesszenek meg senkit.
A tél még nem ért véget! A
hideg, nedves földbe elvetett
magok elpusztulnak. Csak
egészen enyhe időben lehet
február közepétől elkezdeni
a bab és spenót vetését. Ha
biztosra akarunk menni, 2-2
babszemet tegyünk cserépbe,
s jó védetten, üveg mögött,
mérsékelt melegben csíráztassuk elő.
A kiszáradt bokrokat, elhalt
fákat ilyenkor jó kiszedni. A
visszaszáradt évelőket, díszfüveket is érdemes elkezdeni
ilyenkor visszavágni, főleg ha
sok van belőlük.
A legjellemzőbb kerti tevékenység azonban ilyenkor a
gyümölcsfák tavaszi metszése
és a lemosó permetezésük. A

metszéshez ismernünk kell
a gyümölcsfák termőrészeit,
az egyes fajok élettani tulajdonságait, a koronaformákat.
Javasolom, hogy szakemberrel végeztessük el ezt a
munkálatot, vagy segítséggel,
szakkönyvek tanulmányozásával kezdjünk hozzá, hogy
ne okozzunk több kárt, mint
hasznot a beavatkozásunkkal.
A helyesen megmetszett korona szellős (a befelé növő ágakat eltávolítjuk), nem túlságosan sűrű, de nem is kopasz.
Őszibaracknál a levélsodrosodás, kajszinál és a szilvánál a
monília károkozása csökkenthető a körültekintően elvégzett metszéssel.

A gyümölcsfák folyamatos
gondozást és törődést igényelnek annak érdekében,
hogy fiatalok maradjanak és
legyen rajtuk termés, ami még
élvezhető is.
A meggyfának ilyenkor a felkopaszodott ág tövében lévő
egyéves ágát hagyjuk meg. A
cseresznyénél hasonlóan járjunk el, és a koronarendszerbe
befelé növő ágakat is vágjuk
le. Az őszi- és kajszibarackfánál az egyéves vesszőket
kell visszametszeni, még pedig úgy, hogy a termőves�sző közelében maradjon egy
ugarcsap, hogy a jövő évi
termést biztosítsuk. Ezeket a
biztos termés érdekében kicsit
később jó metszeni, amikor
már a virágrügyek bontakozni
kezdenek. A száraz ágakat és
gyümölcsmúmiákat minden
esetben vágjuk le! A szőlőt is
meg kell metszeni ilyenkor.

A metszés után a sebeket le
kell kezelni fagéllel, majd alaposan permetezzük le a fákat.
Erre a célra Agrol, Champion,
Bordói lé, Agrokén, Olajos
rézkén megfelelő. Ajánlom,
hogy olajos adalékanyagot is
adagoljunk a jobb tapadás érdekében, illetve sok áttetelő
rovart tudunk megtizedelni
vele.
Februárban, amikor meleg
nappalok és fagyos éjszakák
váltogatják egymást, egyes
gyümölcsfák veszélyben vannak. A sejtnedvek kitágulnak
– a kéreg megrepedhet. Hogy
az ilyen hőmérsékletváltozással járó következményeket elkerüljük, kenjük be a
fatörzseket meszes
lével. A világos szín
visszaveri a napsugarakat, ezáltal enyhíti a szélsőséges
hőingadozásokat. A
kereskedelmi
forgalomban kapható
fatörzsvédő készítmény, mely mészen
kívül kéregápoló anyagokat is
tartalmaz. Ha ezt a keveréket
permetezzük a ribizli- vagy
málnabokrokra, a vastag, duzzadt rügyeket megvédjük a
madaraktól.
Nagyon fontos ilyenkor még a
fák köré trágyát elásni, hogy
biztosítsuk a tápanyag-utánpótlást. Erre jó az istállótrágya, érett komposzt. Februárban már kijuttathatjuk a
komposztot és a komplex műtrágyákat a gyümölcsfák köré
is és a zöldségeskertbe. Végül
ne feledkezzünk meg az énekesmadarak etetéséről se. Kevés ember tudja közömbösen
szemlélni a fagyos, téli napokon eleséget kereső madarakat. Az etetéshez legjobb a
napraforgómag, ezt a legtöbb
madár szívesen megeszi. Ne
adjunk a madaraknak sózott
szalonnát, sem kenyeret!
-la-

Webáruházunk

(www.loxdarceky.sk)
órák és ékszerek forgalmazásával foglalkozik.

Lepje meg szeretteit vagy saját
magát különböző ékszerekkel,
órákkal, mert ön megérdemli!
Látogasson el weboldalunkra
www.loxdarceky.sk.
Folyamatosan bővülő árukészlettel,
elérhető áron állunk
kedves vásárlóink rendelkezésére!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten valami elmozdul a helyéről és új, talán végleges formába rendeződik. Ez
éppúgy lehet egy házasság kezdete, mint a vége, de az esemény
mindenképpen családi vonatkozású és rendkívüli. Erőt ad, megnyugvást hoz: véget vet a bizonytalanságnak és a találgatásoknak. Alkotóenergiák is felszabadulnak.
HALAK (február 21. – március 20.) A Szaturnusz helyzetéből
következően mostanában szívesen irányítja az embereket. Annál is inkább, mivel ráébredt, hogy képtelenség, hogy mindent
ön végezzen el. Azért arra is ügyeljen, hogy bizonyos mozgásteret hagyjon a beosztottainak, vagy azoknak, akiket irányít.
Inkább a háttérből irányítson.
KOS (március 21 – április 20.) Bízza magát nyugodtan a tehetségére, higgyen saját zsenialitásában! A hatalmi pozíciókban
lévőkkel szemben is jobb az esélye, ha saját maga képviseli az
érdekeit velük szemben. Így könnyebben találhat szövetségest,
támogatót is közöttük!
BIKA (április 21. – május 20.) Ha most kellene önmagáról
jellemrajzot készítenie, akkor azt írhatná bele, hogy játékos,
örökmozgó, tettre kész és kíváncsi. Az uralkodó bolygójával
együtt álló Mars teszi önt ilyenné. Ez egy új, különleges oldala, amivel talán még ön sincs egészen tisztában, de a lelke
mélyén már érzi, hogy így van.

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

humor-csokor

– Az én anyósom olyan, mint egy jó pohár sör!
– Miért, olyan finom?
– Nem. Jéghideg, és amikor elém kerül, habzik a szája...
Bemegy a páciens a pszichológushoz, kényelembe helyezi magát a díványon. Az orvos megkezdi a beszélgetést:
– Nos, akkor kezdje a legelején!
– Először is, megteremtettem a világot...
Két szőke nő beszélget Szent István király
szobra előtt:
– Milyen jó pasi! És még a telefonszáma is
ki van írva: 975-1038.
– Ja. Csak azt nem írták ki, hogy O2, Jano,
vagy Orange?
– Jean, hozza ide a tegnapi szódavizemet!
– De uram, annak már nincs ereje!
– Nem baj, inni akarok, nem verekedni vele.
Meghal a gazdag bankár. A gyászmenetben
a skót sír a legkeservesebben. A mellette haladó férfi megkérdezi:
– Talán a rokona volt a bankár úrnak?
– Sajnos nem. Azért sírok ennyire.

Egymással szemben ül a sakktáblánál egy
ember meg egy kutya. Odamegy hozzájuk
egy másik ember:
– Uram, ez fantasztikus. Ez a kutya tud sakkozni?
– Dehogy tud. Én vezetek 3:1-re.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Az Ikrek szülöttek szellemi
kisugárzása általában is igen erős, s most erre még ráerősít az
uralkodó bolygójával szemben álló Hold. Az érzelmek feszültséget, súlyt adnak szavainak, a lelkesedése egyeseket elragadhat, másokat azonban szembeállíthat önnel. Ön ezért ne essen
kétségbe: a lényeg, hogy hatással tud lenni másokra, akik megfogadják tanácsait.
RÁK (június 22. – július 22.) A héten könnyen ismerkedik, ezért
új barátokat is szerezhet magának. Uralkodó bolygójának a Vénusszal alkotott igen jó fényszöge a délelőtti órákban segíti önt
ahhoz, hogy szeretetre méltó viselkedésével valaki szívét meghódítsa. Lehet, hogy akár még szerelem is lehet a dologból!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Az összeköttetései
megbízhatóak, de nem szabad túlterhelni ezeket a kapcsolatokat!
Ha valakit túlságosan kihasználna, azzal csak maga ellen fordítaná a jóakaratát. A végén pont akkor nem lesz már a kegyeltje,
amikor a leginkább szüksége lenne rá.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha a héten nagyobb gondot fordít a munkájára, vagy bizonyos ügyei elintézésére, akkor
szép summát söpörhet be e tettéért. Izgalmas időszak következik
el az életében, amikor maximális fordulatszámon pöröghet. Nem
csoda, hiszen nem csak új feladatok várják, de új helyszíneket ismerhet meg. Egy szerelem, ami most kezdődhet, segítene önnek
kihozni magából a maximumot. Ugorjon bele!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Pozitív kisugárzása
még pozitívabbá válhat a mai napon az uralkodó bolygóját trigonáló Hold hatására. Ennek következtében különösen a délelőtti órákban tapasztalhat meglepő fordulatokat: a rossz kapcsolatai is jóra fordulhatnak, egy ellensége szeretettel fordulhat
ön felé. Higgyen a jóindulatának!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Harcolnia kell valakinek a kegyeiért, és még alkuba is kell bocsátkoznia. A harciasságot kell tehát vegyítenie ma valamiféle lelki szatócskodással. Szerencsére ön tudja a mértéket, hogy meddig mehet
el, hogy ezzel azért még a jó ízlés határain belül maradjon.
A szerelemért mindent meg szabad tenni, ami nem ütközik a
saját elveibe.
NYILAS (november 23. – december 21.) Önnek talán sejtelme
sincs róla, de a hódolóinak a száma egyre gyarapszik. Annál is
inkább, mivel egyre összeszedettebbnek tud mutatkozni, a lénye
nyugalmat, békét sugároz. Ez még akkor is így van, ha belül úgy
érzi, hogy szétszedik a kétségek.
BAK (december 22. – január 20.) Nem ártana, ha csapna maga
körül egy kis önreklámot. Akkor végre a világ is észrevenné a
kvalitásait, nem csak a társa. Mert szerencsére élete párja teljes mellszélességgel kiáll ön mellett. A párkapcsolatában ezért a
biztonságérzete megnő, ha valamilyen félreértés lenne kettejük
között, akkor a partnerével ma sikerrel lehet túl egy félreértésen.
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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 Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.

Ambuláns kezelések:
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

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

Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

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.

REKONŠTRUKCIA
BYTOV!
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
TEL:
0905 450 570,
0948 622 051.

Autóbiztosítás
megvárásra,
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195
Börze
Komáromban
minden vasárnap!
Eladás-vásárlás
A-tól Z-ig
Tel.: 0 9 0 3 7 6 2 5 11

Festő,
ügyes kezek, szép falak!
Tel.:

KLIMATIZÁCIÓS
BERENDEZÉSEK

0905 365 661

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830
Ház, lakás, berendezés
biztosítása a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

SZIGETELŐ

ANYAGOK

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575
Szobafestést,
mázolást,
lakásfelújítást
vállalunk.
Tel.:

0905 333 559

ENERGIA
RENDSZEREK

Felújítja otthonát?
Jó lenne a fűtésen spórolni?

Van megoldás!
Palatínova 39, 945 01 Komárno

• Tel / Fax:

+421 035 770 3009 •

E-mail:

heloro@heloro.sk

www.heloro.sk

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
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MŰSORAJÁNLAT
február 18-tól 24-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, 12.40 A
titkok könyvtára (amer.),
13.45
Gyilkos
sorok
(amer.), 14.50 Columbo
(amer.), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények,
18.55 Shrek 4 (amer.), 21.00
A Bourne-csapda (amer.német), 23.30 Az Álmosvölgy legendája (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.40
Nevelésből
elégséges
(amer.), 13.15 Há r masba n szép a z élet (amer.),
15.20 A szerelem hálójába n (amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.20
Ga zd átla nul Mexi kóba n
(amer.), 21.20 D rágá n add
a z életed! (amer.), 0.05
Bátrak igazsága (amer.)

RTL II

10.00 Legjobb receptek,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
12.50 Bolond szél fúj
(amer.), 15.00 A gyanú árnyékában (amer.), 18.00 A
szállító (amer.), 19.00 Miami helyszínelők (amer.),
20.00 Amnézia (angol-francia), 21.45 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

12.05 A z én k is szörnyem, 13.05 Sherlock, a
jak, 14.16 Pom-Pom meséi, 14.55 Nils Holgersson csodálatos ut azása a
vadludak kal, 17.00 Mickey egér játszótere, 19.10
Gondos bocsok, 20.05
Papás-Babás, 21.00 Én
vag yok it t, 22.35 M R 2
A k usz ti k – Zséda, 1.00
K r ízisköz pont (amer.)

Duna tv

12 . 50
Ízőrzők,
13. 2 5
K el e t- E u r ó p a v a d o nja i ,
14. 50 M a g y a r k r ó n i k a ,
15. 2 5 H á z a s s á g b ól el é gs é g e s (m a g y a r), 17.0 0
G a s z t r o a n g y a l ,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30
A DA L 2 017, 2 2 .15 Vol t
e g y s z e r e g y Va d ny u g a t
(a m e r.), 1.15 Ko p ogd l e a
f á n! (a m e r.)

Duna World

10.05 Rú zs és selyem ,
10.40 Ö t kont i nen s, 11.35
Roz ma r i ng
(mag ya r),
14.15 Tőkécz k i és Ta k a ró,
14.50 Ha ng v illa , 15.30
Hog y volt?, 17.35 Csalá d-ba r át , 19.10 L ehet tem
vol na..., 19.30 A DA L
2017, 21.40 Fábr y, 23.0 0
Mu n k aüg yek

Pozsony 1

12.15 Énekel a Föld,
14.05 Egy lépés a men�nyország, 16.00 A vihar
(olasz), 17.55 Úttalan utakon, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25 Énekel a Föld, 22.05
Talkshow, 22.55 A vihar
(olasz), 0.35 Ismétlések

Pozsony 2

14.40 Sportstúdió – biatlon, 16.10 Bajnokok Ligája magazin, 16.45 Labdarúgás, 19.00 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.40 Tűz
van, babám! (cseh), 22.05
Kártyavár (angol), 23.50
Szlovákia
legnagyobb
bűnesetei

Markíza tv

9.25 K redenc, 10.35 Hihetetlen Hulk (amer.), 12.50
Danny csapata (amer.),
15.10 Har r y Potter és a
félvér királyf i (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Rossz tanár (amer.), 22.35 För telmes főnökök (amer.), 0.50
Danny csapata (amer.)

JOJ TV

8.10 Donald kacsa (amer.),
9.00 A Simpson család,
11.15 Viszlát, nagyi!, 11.55
A kukucskáló, 12.55 Arthur és a villangók (amer.),
15.10 A szépség és a szörnyeteg (amer.), 16.50 Nagy
tehetségek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A belső ember (amer.), 23.15
Vissza a jelenbe 2 (amer.),
1.20 Apokalipszis (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, 9.15 Me sék , 10.30 St a h l konyhája ,
12.40 Falforgatók , 13.15
A Miller család (a mer.),
13.45 A t it kok köny v t ára (a mer.), 14.50 Gy il kos
sorok (a mer.), 15.55 Tom
és Jer r y (a mer.), 18.0 0
Tények , 18.55 A herceg nő
és a béka (a mer.), 21.0 0
Mi nden képpen
t alá n
(a mer.), 23.30 A fény halála (a mer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.40
A Muzsika TV bemutatja, 13.15 Házon kívül,
13.50 Nevelésből elégséges
(amer.), 14.25 A mi kis falunk (magyar), 15.35 Az
arany iránytű (amer.-angol), 18.00 Híradó, 18.50
Tűzgyűrű (amer.), 21.35 Feszültség (amer.), 0.50 Egyedül nem megy (amer.)

RTL II

10.10 Csodakutya New
Yorkban (amer.), 12.00
Segítség, bajban vagyok!,
17.00 Cserebere szerencse
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Szerelem és más drogok
(amer.), 22.15 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 1.15
Csodakutya New Yorkban
(amer.)

M2

13.05 Sherlock , a ja k ,
14.16 Pom-Pom meséi,
15.25 I rá ny Ok ido!, 15.55
Ha mupipőke
(német),
17.0 0 Mickey egér játszó tere, 17.50 A g u m i maci k ,
19.10 Gondos bocsok ,
20.05 Papás-Babás, 21.05
K apj el, ha t ud sz! (a mer.),
23.35 Bossz ú (a mer.)

Duna tv

10.0 0 Eg yhá zi mű sorok ,
12.45 Rú zs és selyem,
13.15 A v ilágörök ség k i ncsei, 15.30 But aságom
tör ténete (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 K á r t yavá r
(a mer.), 22.05 Közönséges
bű nözők
(a mer.-német),
0.05 A k i leg yőz te A l Caponét (a mer.)

Duna World

10.50 A DA L , 13.20 Nag yok , 14.20 A z én 56 - om ,
14.45 A rejt élyes X X.
szá za d , 15.15 Rú zs és
selyem , 15.45 Ö nök ké rt ék , 16.40 Mag ya ror szág
első v ilág hábor úja , 17.55
Csalá d-ba r át , 19.30 Ö t
kont i nen s, 20.0 0 Ga sz troa ng yal, 21.30 Jelölöm
maga m , 22.55 Páva Gála

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.30 Poi rot (angol), 15.20
Feg y verbe,
k u r ucok!
(szlovák), 17.00 Sen k i sem
tökéletes, 18.15 A konyhám titka, 19.00 Hí rek,
20.25 Titkos életek (szlovák), 21.20 Igaz tör ténet,
23.15 Agatha Ch r istie:
Poi rot (angol)

Pozsony 2

11.25 Biatlon, 15.35 Roxett, 16.45 Jégkorong,
19.30 Mesék, 20.00 Híradó, 20.10 Csendes Don
(orosz), 22.05 Tör vény től
sújtva (amer.), 23.50 Boxcar Ber tha – A lázadók
ökle (amer.)

Markíza tv

11.20 I. e. 10 000 (amer.),
13.25 Chart Show, 15.30
Jó tudni!, 17.50 Vad vidék (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 A védelmező
(amer.), 23.15 Rage (francia-amer.)

JOJ TV

11.20
Nagy
tehetségek, 12.30 Diploma után
(amer.), 14.20 Iron Man 3
(amer.), 17.00 Főzzünk!,
17.50 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Hetedik mennyország, 23.00 Tranz (amer.),

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 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók,
15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Az 50
milliós játszma, 21.00 A
szultána (török), 21.35 Az
emlékmás (amer.-kanadai),
0.10 Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 A szultána
(török), 21.35 Újrakezdők
(amer.), 23.40 Sherlock és
Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.10 Éjjel-nappal Budapest, 13.20 Tövismadarak
(amer.), 14.30 A kis menyasszony (indiai), 15.00
Szulejmán (török), 16.10
A konyhafőnök, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal
Budapest,
20.55 Barátok közt, 21.30
Dr. Csont (amer.), 22.35
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Taxi
(francia), 11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 13.45
Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 16.35
Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35 Hagyjál főzni!, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

M2

11.45 A nagyeszű sündisznócska, 12.55 Geronimo Stilton, 13.35 Kaja-kalandok,
15.15 Lucas és Emily, 16.20
Peppa malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.20
Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 Elfeledet t szerelem (mexi kói),
16.15 Charlie, majom a
családban (német), 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.15
Alpesi nyomozók (osz trák), 23.05 A g yanú ár ynékában (amer.)

Duna World

11.35 Süt a nap (magyar),
13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt
kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.05 Roma magazin, 16.05 Duna anzix,
16.25 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Az ellentétek vonzásában
(olasz), 21.55 Riporterek,
22.30 Riporterek, 23.25 A
gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 11.55 Élő
panoráma, 15.00 Az én hét
csodám, 15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Katka
(cseh), 22.30 A lakodalom
(lengyel)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista (amer.), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Vad
vidék
(szlovák),
21.40
Kredenc,
22.50
Mama (amer.), 23.50 NCIS
(amer.)

JOJ TV

9.50 Rendőrök akcióban,
10.50 Az örökség (amer.),
12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.00 Tru Calling
3 (amer.), 15.00 Rendőrök akcióban, 16.00 Találd ki a koromat!, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.30 Fejünk
felett a világ (cseh)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Keresem a családom, 22.45 XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.35
Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35 Hagyjál főzni!,
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub,
22.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.20 Pin kód, 13.35 Kaja-kalandok, 14.50 Max és
Ruby, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.05 Traktor Tom,
16.20 Peppa malac, 17.55
Rosie világa, 20.10 Egyszer
volt, hol nem volt? (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Tappancs, a mesterdetektív
(német), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.), 14.40
Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World

11.20 A megbízható úriember (magyar), 13.40 Szerelmes földrajz, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.20
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár, 19.55 Cirkuszfesztivál,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák
ízek, 22.05 Foster doktornő
(angol), 23.00 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 15.00 Az
én hét csodám, 15.30 Ruszin
magazin, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 20.55 Riválisok,
22.30 Talkshow, 23.40 Dokumentumfilm

Markíza tv

12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Baby
boom, 21.40 Tíz évvel fiatalabb, 22.45 Családi történetek, 23.45 Két és fél férfi

JOJ TV

10.50 Örökség, 12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek,
14.00 Tru Calling (amer.),
16.00 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.40 A
község iskolája (cseh), 23.00
Elrontott műtétek, 0.00 A titkosügynök (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, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 A szultána
(török), 21.35 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt (amer.-német), 0.10 A
törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.40 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Az élet csajos oldala
(amer.), 16.35 Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 A gyanú árnyékában

M2

CSÜTÖRTÖK
M1

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 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Az 50
milliós játszma, 21.00 Men
in Black (amer.), 1.35 A bűn
színe

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 A titkos szolgálat (amer.), 0.30 A férjem
védelmében (amer.), 2.40
Bukott angyalok (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 A mi kis falunk
(magyar), 22.30 Cobra 11
(német)

RTL II

11.00 Taxi (francia), 11.55 Hazug csajok társasága (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
16.35 Amerika legrosszabb
szakácsai, 17.35 Hagyjál főzni, 18.45 UEFA EL élő mérkőzés, 22.00 A gyanú árnyékában, 23.00 Barátok közt

M2

13.35 Kaja-kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 14.50 Max és
Ruby, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.20 Peppa malac,
17.45 Milly, a kíváncsi, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt (német), 21.00 Én vagyok itt!, 22.35
Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Gran Hotel (spanyol)

11.30 Mikrobi, 13.35 Kajakalandok, 15.35 Állatkert a
hátizsákban, 17.45 Mil ly, a
kíváncsi, 18.25 Szófia hercegnő, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vagyok itt!, 22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Gran hotel (spanyol)

12.50 Columbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 17.10 Ridikül, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.25 A
fehér királyné (angol), 22.35
A vér és méz földje (amer.),
1.00 Öltések közt az idő
(spanyol)

12.50 Columbo (amer.),
14.30 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.20 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.05
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 A
Bagi Nacsa Show, 21.20
Mun kaügyek
(magyar),
21.55 Túl a csúcson (amer.)

Duna tv

Duna World

11.40 Azurexpress (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.40 Noé és barátai, 15.05
Nemzetiségi műsorok, 16.05
Duna anzix, 16.25 Hogy
volt?, 19.00 Csak színház és
más semmi (magyar), 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 2.25 Azurexpress
(magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A remény öble
(kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Bajnokok Ligája,
23.30 Gyilkosságok (amer.),
0.15 Ismétlések

Pozsony 2

Duna tv

Duna World

11.35 Makrancos hölgy (magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.10 Magyar krónika, 16.05
Duna anzix, 16.25 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Tegnap nem ismertük egymást
(német), 21.55 Törvény
és rend, 23.25 Diagnózis:
Gyilkosság (amer.), 0.10
Ágota

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.35
Művészetek, 16.30 Hagyományos gyógymódok,
17.15 A világ kincsei,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Az állatok élete, 20.55 Ráncok nélkül,
22.30 Művészetek, 23.00
Mozi

11.20 Pi és Pa, 11.55 Élő
panoráma, 13.30 Az állatok élete, 14.30 Mozi,
15.25
Roma
magazin,
16.20 Tesztmagazin, 17.00
Sílesiklás,
18.35
Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
A diagnózis, 20.45 Labdar úgás, 23.00 Tudományos
magazin, 23.25 Rendőrség

10.05 Családi tör ténetek,
12.00 Jószomszédi viszo nyok, 13.10 A ment alist a
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.00 Hí rek, 17.25
Ref lex, 17.55 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Hí radó,
20.30 Char t Show, 22.35
K redenc, 23.40 Két és fél
fér f i, 0.40 A hatodi k érzék (amer.)

10.00 Családi történetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.55 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 22.40 Szórakoztató
műsor, 23.40 A kávégép, 0.40
Két és fél férfi, 1.30 A hatodik
érzék (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

9.50 Rendőrök akcióban,
12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.00 Tru
Calling (amer.), 15.00
Rendőrök akcióban, 16.00
Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 K r imi,
19.30 Híradó, 20.35 Vakáció, 21.40 Viszlát, nagyi!
(szlovák), 23.20 Kukucskáló

M1

PÉNTEK

Markíza tv

JOJ TV

9.35 Rendőrök akcióban
(amer.), 10.40 A z örökség, 12.35 Topsz t ár, 13.00
Elveszet t lel kek, 14.00
Tr u Calling (amer.), 15.00
Rendőrök akcióban, 16.00
Találd k i a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
K r imi,
19.30
Hí radó,
20.35 I n kog nitó, 23.30
I k rek, 0.20 Ket tősüg y nök
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest,
14.15 A kis menyasszony
(indiai), 14.50 Szulejmán
(török), 16.10 A konyhafőnök, 17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Halálos
fegyver (amer.), 22.35 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
16.05 Barátok közt, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!,
20.30
Showder
Klub,
22.00 A gyanú ár nyékában, 23.00 Barátok közt

M2

11.25 A nagy ho-ho-hohorgász, 12.55 Geronimo
Stilton, 13.35 Kaja-kalandok, 14.35 Raju, a riksa,
14.50 Max és Ruby, 17.45
Milly, a kíváncsi, 17.55
Digby, a tinisárkány, 18.25
Szóf ia hercegnő, 20.10
Elcserélt lányok (amer.),
21.00 Én vagyok itt!, 22.35
Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.25 Gran hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (amer.),
19.25 Maradj talpon!, 20.30
Csak színház és más semmi, 21.30 Nyomoz a páros
(amer.-kanadai), 23.10 Álcák csapdája (amer.)

Duna World

11.40
Mámi
(magyar),
13.40 Rúzs és selyem,
14.40 Esély, 15.35 Öt kontinens, 16.05 Duna anzix,
16.25 Hogy volt?, 17.20
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.50 Úttalan utakon, 22.35 Leszámolás Denverben (amer.)

Pozsony 2

15.35 Szemtől szemben,
16.0 0 Vá rosból a vá rosba ,
17.15 Tör ténelem, 18.30
Est i mese, 20.0 0 Hí radó,
20.40 Menek ülés a z a ra ny
vidékéről (szlová k), 21.40
Eg y k icsit másképp, 22.40
Paulet te (f ra ncia), 0.05
Ja zz

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista (amer.), 15.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Az
anyós, 21.40 Char t Show,
23.45 Két és fél férf i
(amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.50 A
község iskolája (cseh),
16.00 Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Az idő
homokja (amer.), 23.10 22
perc (orosz)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

február
február
február
február
február
február
február

18-án
19-én
20-án
21-én
22-én
23-án
24-én

Bernadett
Zsuzsanna
Aladár
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a gútai Beňo Mi
chal Pavol, Szépe Emma és Nagyová Nela,
a kőhídgyarmati Süli Natasa, a nagykeszi Lukács
Máté, a hambi Práznovská Sofia Anna, a naszvadi
Sláviková Žofia, a kisújfaludi Méri Oliver, a sókszelőcei Sztojková Éva, a helembai Švorcová Sofia,
a komáromi Žiška Alex, Neumannová Hana, Lakatošová Natália, Adamiková Emma, Kopják Ellie és
Venth Damjan Zoltán.

A Dunatáj receptkönyvéből

DARÁLT HÚSSAL
TÖLTÖTT TÖK

Hozzávalók:
1 nagy tök
ecet
só
1 zsemle
30 dkg darált hús
1 tojás
ételízesítő
3 dl tejföl
petrezselyem
vaj
kapor
1 ek. liszt

Elkészítése:
A tököt félbevágjuk, meghámozzuk, kimagozzuk majd ecetes,
sós vízben kicsit előfőzzük. 1 zsemlét tejbe áztatunk, kb. 30 dkg
darált hússal, 1 tojással, ételízesítővel, 1 kanál tejföllel és friss
petrezselyemmel összedolgozzuk. Az előfőzött tököket kivajazott sütőlapra fektetjük, a tölteléket elosztjuk rajtuk. A tetejére
1 pohár tejfölbe 1 kanál ételízesítőt, friss kaprot és 1 kis lisztet
keverünk, ezzel kenjük meg a töltelék tetejét.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Szalay Ilona (88 éves), Dianišová Edita
(56 éves) és Vázsonyi Júlia (65 éves), a gútai TéglásKovács Mária (85 éves) Oláh Erzsébet (89 éves),
Vadkerti Kálmán (91 éves), Balázs Ilona (73 éves) és
Hrabovský Juraj (82 éves), a búcsi Papp Krisztián (3
éves), a bátorkeszi Izsó Malvin (78 éves), Szabó Lajos (79 éves) és Süttő István (67 éves), a marcelházai
Bélai Ladislav (82 éves), a gyulamajori Janík Imrich
(80 éves), a kolozsnémai Bohunská Magdaléna (65
éves), az ekeli Viczena Ilona (84 éves), valamint a
csicsói Petrécs László (58 éves).
Emléküket megőrizzük!

Csokis máglyarakás

Hozzávalók:
22 dkg kétszersült
4 db tojás
10 dkg kristálycukor
4 dkg vaníliás cukor
10 dkg puhított vaj
5 dl langyos tej, + 1dl tej
20 dkg darált dió
10 dkg mazsola
1 citrom reszelt héja
1 kávéskanálnyi rumaroma
1 csipetnyi só
3 nagyobb alma, hámozva,
szeletekre vágva
5 dkg étcsoki feldarabolva

1 mokkáskanál őrölt fahéj
3 evőkanál sárgabaracklekvár
10-15 db áfonya (ez elmaradhat)

Elkészítése:
Kivajazunk egy 28 x 20 cm-es, 10 cm magas jénai tálat.
A 10 dkg mazsolára ráöntjük az 1 dl tejet és az 1 kávéskanálnyi
rumaromát, majd ázni hagyjuk.
A tojások sárgáját a kristálycukorral, vaníliás cukorral jól kikeverjük, hozzáadjuk a puha vajat, és az 5 dl langyos tejet.
Így még jól összekeverjük. Ezután a kétszersült szeleteket belemártjuk, és lerakjuk egy sorba a jénaiba. Rászórunk, a darált dióból. Erre teszünk a beáztatott mazsolából, reszelünk
rá citromhéjat. Erre megint áztatott kétszersült jön, rá a dió,
mazsola, citromhéj. Így rétegezzük, míg elfogy a kétszersült.
Megszórjuk a maradék dióval, erre ráhelyezzük a 3 felszeletelt
almát, leöntjük a maradék tejes lével, azt a tejet is ráöntjük,
amiben előzőleg ázott a mazsola. Megszórjuk az 1 mokkáskanál őrölt fahéjjal, és egyenletesen rászórjuk a darabolt csokikat.
Előmelegített sütőben 200 oC-on 20 percig sütjük.
Közben felverjük a 4 tojásfehérjét 1 csipetnyi sóval. A kemény
habba óvatosan belekeverjük a 3 evőkanál sárgabaracklekvárt.
Kivesszük a sütőből, ráborítjuk a sárgabaracklekvárral elkevert habot, és az áfonyaszemeket. Visszahelyezzük a sütőbe a
jénait, és 150 oC-ra levéve a hőt még 15 percig sütjük.

Notebookok,

S Z U D O K U

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

MEGEMLÉKEZÉSEK
Szívünkben helyedet
nem pótolja semmi,
míg a földön élünk,
nem fogunk elfeledni.
Soha el nem múló szeretetel
emlékezünk

eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Györe Árpádra
Gútán,

halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét őrző szerető felesége
és családja
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nem jön már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk.
Fájó szívvel emlékezünk február 18-án
halálának negyedik évfordulóján

Kucsera Sándorra
Gútán.

Emlékét őrző szerető felesége,
gyermekei és a rokonság

Emlékét őrző családja

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Tel.: 7704 310.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos, 3-szobás családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal és 50 m2-es pincével.

Tel.: 0907 789 807

Registračné pokladne

e-shop: www.privlačuj.sk

Szabó Irénre
(szül. Mogyorósi)
Gútán.

s. r. o.

Komárom,

Munka utca 25.

PREDAJ
SERVIS

Csak az hal meg, kit elfelednek...
Soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk
február 12-én,
halálának harmadik évfordulóján

WALDEK

Aplico+

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!

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

LABDARÚGÁS

A komáromi focistapalánták
a II. KON-Truss Cup-on is remekeltek

Nyolc csapat csatázott a KON-Truss Cup névre keresztelt
nemzetközi diákfocitorna trófeájáért a galántai városi sportcsarnokban. Magyarországot két győri alakulat, az ETO FC
és a Gyirmót FC társaságában a Videoton FC képviselte. A
dél-szlovákiai klubok közül a vendéglátó felsőszeliek mellett a
komáromi KFC, Galánta, a Szered és a címvédő Karlova Ves
együttese szerepelt az U13-as korosztály seregszemléjén.
A résztvevők előbb két négyta- Gyirmót FC Győr–Karlova Ves
gú csoportban körmérkőzéses 3:1.
rendszerben küzdöttek a pon- Elődöntők: KFC Komárom–
tokért, majd a negyeddöntőben ETO FC Győr 4:2 * Videoton
folytatták.
FC–Gyirmót FC Győr 4:0.
Tornaeredmények
Mérkőzés a 3. helyért: ETO
Csoportmérkőzések: Felsősze- FC Győr–Gyirmót FC Győr
li–KFC Komárom 1:6 * ETO 4:0.
FC Győr–Galánta 9:0 * Gyir- Döntő: KFC Komárno–Videomót FC Győr–Szered 9:1 * Vi- ton FC 1:3.
deoton FC–Karlova
Ves (Károlyfalva) 3:0
* Felsőszeli–Szered
2:3 * Galánta–Videoton FC 1:6 * KFC
Komárom–Gyirmót
FC Győr 3:0 * Karlova Ves–ETO FC
Győr 0:4 * Felsőszeli–Gyirmót FC Győr
0:4; Videoton FC–
ETO FC Győr 3:2;
Szered–KFC Komárom 2:3; Galánta–
Karlova Ves 2:4.
Negyeddöntők: Galánta–KFC Komárom 0:3 * A torna legjobb góllövőjének
ETO FC Győr–Szered 10:0 * címét Lacza Alex (KFC KoVideoton FC–Felsőszeli 10:0; márom) érdemelte ki 9 góllal.

Gúta 2016. évi sportéletének legjobbjai

A hagyományokhoz hűen Gúta város önkormányzata is értékelte azokat a sportolókat, akik tavaly tovább öregbítették
a város hírnevét. Két korcsoportban vehették át az elismeréseket a hazai és nemzetközi eseményeken Gútát becsülettel
képviselő sportolók.
Kinga, Baráthová Nikoleta,
Ifjúsági korcsoport
Nagy Georgína, Pál Sofia,
(15 éves korig)
Aranysávban részesült: Ba- Ádámková Irena, Helcová Lugita Dániel (karate), Bagita cia, Leczkési Veronika, Ládi
Benedek (labdarúgás), Szabó Natália * 3. hely: TeremkeMargaréta (cselgáncs) * Ezüst- rékpár női négyes (Vinczeová
sávban részesült: Kurucz Réka Alica, Szabó Dóra, Glofáková
Erika (karate), Tóth Nikolett Viktória, Domin Henriett).
Gútán kívüli sportegyesüle(kézilabda), Keszeli Róbert
tekben tevékenykedők:
(cselgáncs) * Bronzsávban részesült: Lakatoš Erika (kara- Dominika Bogárová (karate), Nagy Viktor (labdarúgás), te). Žibrita Rebeka (atlétika),
Kalmár Annabella (kézilabda) Gőgh Tamás (cselgáncs), Beke
és Žibrita Natália (teremkerék- Ádám (jégkorong), Kürti Nikolett (kézilabda).
pár)
A múlt év kimagasló sportFelnőtt korosztály
eseménye címet érdemelte ki
(15 év felettiek)
Aranysávban részesült: Rom a VI. Vízkereszt Maratonfutó
Henrik (labdarúgás) Jóba At- verseny * A 2016-os év legtila, (karate), Vermes István jobb sportkezdeményezése az
(lovasíjász), Szabó Veronika, I. Gőgh Kálmán labdarúgó
(cselgáncs) * Ezüstsávban ré- emléktorna lett.
szesült: Tóth Kálmán (testépítő), Bihari Maroš (kézilabda),
Tóth Árpád (labdarúgás), Vermes Balázs (lovasíjász) *
Bronzsávban részesült: Varga
Artúr (asztalitenisz), Domján
Máté (kézilabda), Szépe Zsolt
(cselgáncs) és Forró Réka Dorina (karate).
Csapatversenyben
1. hely: U-13, a gútai futball
klub fiatalabb diákok csapata
(Csizmadia Lóránd, Samek
Krisztián, Zsibrita Ádám, Forró Dániel, Markovics Viktor,
Klein Dávid, Komjáti Szabolcs, Richter Csongor, Szabó
Dávid, Kürti Márk Roderik,
Tóth Sebastián, Dániel Regő,
Blaško Alex Ladislav) * 2.
hely: a fiatalabb diákok kézilabdacsapata (Mészáros Dóra,
Lakatoš Tímea, Kiss Laura,
Tóth Veronika, Horváth Eszter, Szántó Anna, Kele Beatrix,
Tóth Hermína, Árgyusi Franciska, Keszegh Kyra, Marosi

Előkészületi
mérkőzések

Csorna – KFC Komárno 1:2
* Komárom – Marcelháza 4:1
* Tj Ímely – ŠK Nagysurány
B 10:1 * Szentpéter –
Ógyalla 2:1 * Pozba – Hetény 3:3, *
Izsap – FK Actív
Nagykeszi 5:4 * A
tokodi műfüves pályán: Dunamocs-Bart (Bruty)
6-2 * Nemesócsa-Szímő 2:4 *
Bátorkeszi – Gúta 0:2 *

Komáromi városi
kispályás fociliga
– középdöntők

A középdöntőben a 3-4. helyért
folytatott küzdelem során a következő eredmények születtek:
Barracuda – Black Bull Litovel
2:4, Bauring City – Blue Diamonds 4:1.
A következő középdöntő február
19-én lesz, amikor a Barracuda
– Black Bull Litovel, és Bauring
City – Blue Diamonds mérkőzésekre kerül sor.

TEREMKERÉKPÁR

KOSÁRLABDA

Pozsonyi VŠEMvs Károlyfalu – MBK Rieker COM-therm Komárno
65 : 98 * 16:28, 15:19, 18:31, 16:20
Egyértelműen leszögezhető,
hogy ez a játékidény számos
meglepetést tartogat, hiszen a
liga valamennyi csapata okozott már komoly fejtörést ellenfeleinek, minden csapatnak
van rejtett tartaléka. Múlt héten
szerdán a komáromi kosarasok
is úgy indultak Károlyfalvára,
hogy nincs okuk a házigazdák
játékának lebecsülésére.
Félelemre azonban nem volt
okuk, ami már az első negyedben bebizonyosodott. Érezhető
pályafölényt alakítottak ki, elsősorban a védelem tökéletesítésével és a régóta hiányolt,
valódi csapatjátékkal, parádés
kosarakkal tarkított játékrésznek örülhettek a komáromi
szurkolók, akik természetesen
Károlyfalvára is elkísérték
kedvenceiket. A második negyedben elsősorban a házigazdák védelme remekelt, aminek
köszönhetően ugyan kevesebb
pont született, viszont így is
érezhető volt a komáromiak
fölénye. Általában a harma-

dik negyed az, amikor változik a papírforma, felerősödhet
a gyengébb ellenfél. Ezúttal
azonban a komáromi csapat
olyan fölényes,
mindenkit lesöprő játékot mutatott be, amelynek
eredményeképpen 13 pontos
fölénnyel zárta a
játékrészt. Annak
ellenére,
hogy
ismét erősítette
védelmét a károlyfalvai
csapat, a zárórészben sem tudtak
győzni. Sokáig
fej-fej
mellett
játszott a két
csapat, de végül
ismét a komáromiak örülhettek.
A szurkolók csak
azt a két pontot
hiányolták, amelynek hiján
nem sikerült elérni a bűvös
100-ast, mert akkor még han-

gosabban zúgott volna a taps...
Komárom legjobbjai: Halada (18), Langston (18), Tomič (14), Bilič (13), Vido (7),

Djordjevič (7), Bojanovský
(6), Kuffa (6), Cobb (4), Marchyn (3), Jurčina (2).

MBK Rieker COM-therm Komárom – MBK SPU Nyitra
137 : 76 (69:34 * 33:24, 36:10, 37:20, 31:22)

Az elmúlt hét végén szenzációs siker született Komáromban, hiszen a kosárlabdasport szerelmesei számára nincs nagyobb öröm, mint amikor csapatuk a bűvös százpontos határt túllépve,
győztesen vonul le a pályáról. Szinte elérhetetlennek tűnt, hogy a szlovákiai csúcsnak tartott
133 pontot valakinek sikerüljön túlszárnyalni. Eddig a rekordot Privigye és Nyitra csapata
tartotta, most Komáromé a dicsőség.
Pozsonyban csak 2 pont hiány- relték a meglepett nyitraiakat, már érezni lehetett, hogy a nyitzott a bűvös 100 ponthoz, ezt akik csak késve tudtak felzár- rai csapat nem csupán meghátrál
most a komáromi pályán sike- kózni. A rövid szünetben edző- és elsősorban a védelemre összrült pótolni. Az első negyedben jük valószínűleg nem éppen jó pontosít, de lassan kezdi feladni
hatalmas lendülettel játszottak a taktikai megoldást ajánlott, mert a mérkőzést is. Az alapos edzői
komáromiak és szinte lehenge- végül még a komáromiak hibái fejmosást követően az utolsó
ellenére is 26 pontos vezetéssel, játszmára maradék erejüket is
összesítésben pedig 35 (!) pontos összeszedték a nyitraiak, akik
előnnyel várta az MBK Rieker megpróbáltak egyenrangú elVKP Nyitra – Spartak Komárom 3:0 (19,21,25) COM-therm csapata a második lenfélként viselkedni, ám erre a
félidőt. A közönség tombolt, komáromi kosarasok nem sok
Ólublón rendezték meg a röplabdások Szlovák
amikor ismét pályára lépett a esélyt biztosítottak és végül rajtKupa elnevezésű kétnapos versenyét. Szombaton
Duna-parti legénység. Igaz, a cél győzelemmel kilenc pontos
Nyitrával mérte össze erejét a komáromi csapat,
nyitraiak egy kicsit rendezték vezetést szereztek csapatuknak.
ahol a csatározásban a Duna-partiak vereséget
soraikat, erősödött a védelmük, Jogos volt a találkozó végén a
szenvedtek, így a döntőbe a megyeszékhely csade szinte tehetetlenek voltak a szurkolók örömmámora.
pata jutott.
komáromiak harci kedve ellen. Komárom legjobbjai: Bilič 20,
A nyitrai csapatot valójában sem jött be. A másodikban sok A harmadik menetet azután 17 Tomič és Kuffa (3 hárompontoscsak a harmadik szettben tud- volt az olyan elvesztett labda- pontos vereséggel zárták. Ekkor sal) 17-17.
tuk megszorongatni – nyi- menet, amelyet ilyen szintű talatkozta a sajtónak Miroslav lálkozókon már nem lett volna Komoly büntetést kaptak a komáromi kosarasok
Palgut, a komáromiak edzője. szabad megengedni magunk- A kosárlabdaliga ellenőrző testülete 800 eurós büntetést rótt
– Miközben a nyitraiak jó for- nak. A nyitraiaknak elsősorban ki a komáromi kosárlabdaklubra, a kassaiak elleni hazai tamában voltak, csapatunk nem a védelme nagyszerű, amit az lálkozó miatt. Állításuk szerint a felhevült komáromi szurkonyújtotta várt formáját. Eddig is tükröz, hogy az első szettben lók helytelenül viselkedtek a kassai csapat funkcionáriusaival
legalább egy menetben győz- hat esetben tudtak bennünket szemben, a komáromi rendezők nem biztosították kellőképpen
a védelmi övezetet, melyre jogosulatlan személyek léphettek,
ni tudtunk, ezúttal azonban az blokkolni.
illetve a közönség vulgárisan támadta a játékvezetőket. Mellékbüntetésként a komáromi csapatnak május 31-ig két alkalommal kell hazai pályán, nézők nélküli találkozót lejátszaniuk. No
comment.
Az UCI (nemzetközi kerékpárszervezet) a világ valamennyi
jelentős megmérettetésén elért
pontszámok alapján készíti el
évi rangsorolását az egyes csapatokról. Múlt évi eredményeikért a gútai művészi kerékpár
női négyese ebben a rangsorolásában már másodszor került a
harmadik helyre.

RÖPLABDA

KAJAK-KENU
Szenzációsan szerepelt és két éremmel tért haza a múlt hét
végén Párizsban megrendezett fedettpályás, gyakorlómedencés kajak-kenu Európa-bajnokságról a szlovák csapat, s ebből
egy aranyérmet Komárom versenyzője nyert el..
A komáromi Grassl Antal a 30-39
évesek Masters kategóriájában,
kétkilométeres távon a 46 fős mezőnyben, két francia versenyző
előtt magabiztosan, csaknem 7
másodperces előnnyel győzött. A
kétszeres világbajnok bronzérmes
sportolónak ez már a harmadik
Eb-címe.
Hivatalos végeredmény:
Férfiak – Masters 30-39 év
(2000 m)
1. Anton Grassl (SVK) 6:07 perc
2. Frederic Loorius (FRA) 6:14
perc
3. Adrien Houbert (FRA) 6:16 perc.
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