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Januártól ingyenes az óvodai étkeztetés,
szeptembertől az iskolai is

Gúta felkészült,
Komárom ismét lemaradt

Ethey Katz felvétele

Március 16-án köztársasági elnököt választunk

A Híd elnöke, Bugár Béla már
a második fordulóra készül…

Alapvető változások történtek januártól az oktatási közétkeztetésben, ahol az év elejétől minden utolsó éves óvodásnak jár az ingyen
ebéd. Úgy tűnik, az intézkedés az óvodák többségének nem okoz
gondot, de lesznek olyan települések, ahol a szülőknek – az ingyenes
étkeztetés ellenére – hozzá kell járulniuk az ebéd költségéhez.

Múlt héten csütörtökön, a várakozásoknak megfelelően Andrej Danko, a parlament elnöke
ma bejelentette, hogy az államfőválasztás első fordulójának napja március 16-a lesz. A járási
választási bizottságok és választókörzeti bizottságok létrehozásának határidejét február 11-éig
határozta meg, amelyeknek az első tanácskozásukat február 21-ig kell elvégezniük.
A köztársasági elnöki szé- tüntetők sem érték volna el cél- get, vagyis azt a réteget, amely
kért eddig hivatalosan Bu- jaikat a Most-Híd nélkül.”
másképp néz a politikára, mint
gár Béla (Most-Híd), Robert Számára a legnagyobb problé- a vidéken élő emberek – véleMistrík (az SaS és a Spolu tá- mát az MKP választói jelentik, kedett Bugár. Szerinte pártjámogatásával), Juraj Zábojník mivel véleménye szerint belé- ban még így is vannak olyan
(biztonsági elemző), Eduard jük sulykolták, hogy „minket személyiségek, akik képesek
Chmelár (politikai elemző), gyűlöljenek”. Bugár kitért arra megszólítani a nagyváros értelZuzana Čaputová (Progresív- is, hogy az elmúlt időszak- miségét – példaként Katarína
ne Slovensko), Milan Krajniak ban több meghatározó alakja Cséfalvayovát említette. Bu(Sme rodina), Oskar Fegyveres is elhagyta pártját, különösen gár kényes kérdésnek nevezte
(ifjabb Michal Kováč elrablá- Lucia Žitňanská távozása érin- pártja viszonyát az Magyar
sának tanúja), Marian Kotleba tette érzékenyen a Most-Hi- Közösség Pártjához. Szerinte
(ĽSNS), František Mikloško (a dat. A politológusok szerint a az együttműködés az MKP-val
KDH volt politikusa), Róbert korábbi igazságügyi miniszter kizárt. Amennyiben a jelöltek
Švec (Slovenské hnutie ob- távozásával a szavazóbázis je- egyike sem szerzi meg a várody – Szlovák Megújhodási lentős része is elhagyta a pár- lasztásra jogosult szavazók érMozgalom), Bohumila Tauch- tot. Bugár Béla ennek ellenére vényes szavazatainak a többsémannová (vállalkozó, polgár- bizakodó. – A jóslatok szerint gét, az elnökválasztás második
jogi aktivista), Štefan Harabin Žitňanská távozása katasztro- köre 2019. március 30-án lesz.
(a Legfelső Bíróság bírója), fális következményekkel járt Bugár mindenképpen szeretne
illetve Gabriela Drobová dra- volna a pártra nézve, de ez nem a második fordulóba bekerülni.
maturg jelentkezett be.
következett be. Valóban ő és Danko megbízta a parlamenti
A Most-Híd elnöke újévi sajtó- az alkotmánybíró-jelölt Peter iroda vezetőjét, Daniel Gusértekezletén arról beszélt, hogy Kresák volt képes arra, hogy pant, hogy hozzon létre egy
az „utcai tüntetések nélkül párt- leginkább megszólítsa az úgy- bizottságot az államfőjelölések
ja semmit nem ért volna el, de a nevezett kávéházi értelmisé- ellenőrzésére.

A múlt év decemberében hozott parlamenti döntés alapján
az utolsó éves óvodásoknak
már januártól, az alapiskolás
diákoknak szeptembertől jár
az ingyenebéd. A kormány
az illetékes minisztériumán
keresztül minden gyermek
étkeztetéséhez 1 euró 20 centtel járul hozzá. Az iskolát és
óvodát látogató gyermekek
után az önkormányzatoknak
utalja át az összeget. Lesznek
azonban olyan települések is,
ahol az alapanyagok árának
emelkedése miatt emelkedik
az ebéd ára, így a szülőknek
hozzá kell majd járulniuk
az ebéd költségeihez. A kormánynak a törvény elfogadásakor a megfelelő műszaki
berendezések finanszírozására is gondolnia kellett volna,
mert ennek költségei most
az önkormányzatokat terheli.
Komáromban a városi óvodák
részére is az iskolakonyhákon
főznek. Félő, hogy az étkező

Gyorsforgalmi út épül elkerülővel (!) Ipolyság környékén

Ipolyságon már öt év múlva lesz,
Komáromról nem esett szó…

diákok számának növekedése
miatt nem lesz kapacitás arra,
hogy az óvodákat is ellássák. A
városban akár katasztrofálisnak
is mondható az iskolakonyhák
állapota, szinte valamennyi
korszerűsítésre szorul. Jelenleg a diákok mintegy 60-65
százaléka jár ebédre, szeptembertől ez az arány az előzetes
felmérések szerint várhatóan
80-85 százalékra emelkedik,
azaz mintegy ötszázzal több
ebédet kell főzni. Minden plusz
100 diákra egy-egy új munkaerőt kell alkalmazni, miközben
napjainkban gondot jelent a
jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a nyugdíjba vonulók
pótlása is.
Gútán már két évvel ezelőtt
felújították, bővítették és korszerűsítették a Corvin Mátyás
Alapiskola konyháját, ahol
akár 1000 fő számára is tudnak
főzni. Jelenleg 420-an étkeznek itt és a konyha felkészültségét jellemzi, hogy megkapta
az engedélyt cukorbetegek és
lisztérzékenyek étkeztetésére
is. A városban további két iskolakonyha is működik, a szlovák alapiskolában és a Brünni
téri óvodában. A városi hivatal
új ételszállító kocsit is vett, a

többi óvodába ezzel hordják az
ételt, így az ingyenes étkeztetés nem jár komoly szervezési
változással. A városi általános
érvényű rendelet alapján a tízórai, az ebéd és az uzsonna ös�szesen napi 1,19 euróba kerül,
amit az iskolaköteles gyerekek
szüleinek ezentúl már nem kell
fizetniük.
Az ingyenes ebéd egyik feltétele, hogy a diák látogassa az
iskolát, és el is fogyassza az
ebédet. Ezentúl minden diák
kulcstartóra szerelhető csipet
kap, amivel reggel bejelentkezik, de az ebédlőben is ezzel
kell jelentkeznie és átvennie az
ebédet. Ha betegség miatt nem
tud iskolába menni, az első napon a szülő hazaviheti az ebédet, a többi napra viszont, le
kell mondani. Ha ez nem történik meg, a szülőnek fizetnie
kell. Az óvodákban egyszerűbb
a kommunikáció, a szülőkkel
közvetlenebb a kapcsolat, mint
az iskolákban, de ezentúl ott is
jobban kell figyelni arra, hogy
időben bejelentsék, hogy mikor
nem viszik óvodába a gyereket.
Májustól már tesztelni szeretnék a rendszert, hogy szeptemberben az ingyenes étkeztetés
gördülékenyen működjön.

Az elmúlt napokban lakossági fórumot tartottak Ipolyságon, ahol Peter Muránsky, a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság
fejlesztési szakosztályának vezetője bemutatta a Zólyom és Ipolyság között megvalósuló gyorsforgalmi út tervezetét. A Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság munkatársai, mint a pályázat kivitelezői elmondták, a gyorsforgalmi út Zólyomból kiindulva
Korpona és Ipolyság érintésével a szlovák–magyar államhatárig húzódik majd. Az úthálózat bővítése a város mellett a környék településeit is szolgálni fogja, s mindez a régió fejlődését segíti elő.
Még az idei év első felében
megkezdődik a tervdokumentáció és a közbeszerzés kiírása
az érintett két elkerülőút megépítésére és maga az építkezés
2024-ben veszi kezdetét és több
ütemben valósul meg. Várhatóan 2027-ben már át is tudják
adni a teljes útszakaszt. Az állami beruházás teljes becsült
összköltsége meghaladja a 2,5
millió eurót.
A projekt két legfőbb prioritása a Korponát és Ipolyságot
elkerülő körgyűrűk megépítése
lesz. Az egyes változatok még
2010-ben készültek el. A társaság az adott szakaszra több
változatot dolgozott ki. Ezek
főleg az útszakasz északi részén különböznek. Az épülő út
a szlovák–magyar államhatáron
csatlakozik majd a magyarorPENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
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szági M2-es autópályához. A
magyar oldalon érintett nemzetközi főutat jelenleg már bővítik, a munkálatokat Budapest
és Vác között végzik. A tervek
szerint 2024-re elérik a Parassapuszta és Ipolyság közötti államhatárt. A lakossági fórumon
ismertették a várost elkerülő
körgyűrű nyomvonalát is. Mint
a szakemberek elmondták, a
határtól a vasúti sínek mentén,
a várostól délnyugati irányban
épülne meg a körgyűrű, amely
Gyerknél csatlakozna a nemzetközi főúthoz. A elkerülőút
egy szakaszán hangszigetelő
fal is épül, ezáltal tompítva a
forgalom zaját. Az államhatártól induló E77-es európai
jelentőségű nemzetközi autóút
Ipolyság belvárosán keresztül
haladva folytatódik Korponán,
Zólyomon és Besztercebányán
át Lengyelország irányában. A
város által érintett útszakaszon
napi szinten több ezer, akár tízezer jármű halad át. Ennek nem
elenyésző hányada teherforgalom. Az elkerülőút megépítésével tehermentesítve lenne
a város történelmi központja,
ezáltal a környezetszennyezés
csökkentése mellett a gyalogosok biztonságérzete is növeked-

ne. Egyértelmű, hogy a végső
cél az átmenő forgalom csökkentése.
A lakossági fórumon felszólalt
Csenger Tibor, Nyitra Megye
Önkormányzatának alelnöke
is, aki felhívta a figyelmet arra,
hogy az R3-as Nyitra megye
legkeletibb szegletét érinti.
Ipolyság számára igen fontos az
elkerülőút megépítése. Csenger
kiemelten fontosnak tartotta,
hogy a gyorsforgalmi út összekapcsolódik majd az M2-es autópályával és azt, hogy az állami beruházás összhangban van
Nyitra megye területrendezési
tervével. Mint elmondta, Nyitra
megye teljes mértékben támogatja az R3-as gyorsforgalmi út
megépítését az Ipoly menti város tehermentesítésével együtt.
Mindez azért is érdekes, mert
miközben Komáromban már
az év végéig akár be is fejeződhetne a Duna-híd építése, a mai
napig nem született döntés arra
nézve, hogy merre vezet majd
a Komáromot elkerülő, mentesítő út. Mivel egyes képviselők
megszállottként ragaszkodnak
a Basternák Tibor által ajnározott Holt-Vág felett átívelő
felüljáróhoz, egyfajta apróságként megfeledkeznek arról,

hogy pokollá tehetik a Singellő,
vagy a gadóci lakosok életét.
Viszont egyetlen szó sem esett
arról, hogy miképp kerülnek
majd át a forgalom résztvevői a
Vágon, illetve a Nyitrán…
Külön érdekesség, hogy a vasúti híd és az Örsújfalu között
korábban kiépített ideiglenes
pályateste mellett már építik
a végső körforgalmi úttestet,
amely a korábbinál sokkel kisebb lesz. A Kauflandnál lévő
körforgalomból tanulva a tervezők és az építtetők gondolhattak volna arra, hogy a hídon átjövő tehergépkocsiknak
nehéz lesz a lekanyarodás.
Véleményünk szerint a korábbi mentesítő (fél) körforgalom nagyságán nem lett volna
szabad változtatni, inkább azt
befejezni, ami egy sokkal olcsóbb megoldás lehetett volna.
Komárom vezetésének mielőbb döntenie kellene ebben az ügyben, mert nagy
szégyen lesz, hogy Ipolyság
hamarabb kerül az ország
kiemelt közúti forgalmába,
mint az új híddal büszkélkedő járási székhelyünk,
amelynek viselnie kell a nemzetközi teherforgalom által
okozott kellemetlenségeket.

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően a magyar támogatásból Komáromi járásban összesen
19 óvodát érint a program. Elsősorban olyan óvodák kaptak
támogatást, amelyek rossz állapotban vannak és szükséges a
felújításuk, de új óvodák is épülnek majd a támogatásból. Ilyen
lesz a Martoson hamarosan átadásra kerülő református óvoda
is. Az intézmény az egyház tulajdonában lévő telken épül, a Református Alapiskola és a templom szomszédságában.

EMBER ÉS POLGÁR

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület január 24-én,
csütörtökön 16.30 órai kezdettel tartja meg évzáró közgyűlését, Komáromban a Zichy-palota 1. emeleti előadótermében
(bejárat a Szentháromság felől az Európa udvarhoz vezető kapualjban).
A megnyitó és a munkabizottsá- évfordulója tiszteletére Ember
gok megválasztása után kerül sor és polgár” címmel Kustyán Ilodr. Keszegh Margit elnöki beszá- na gimnáziumi tanár előadása
molójára, a 2019. évi munkaterv hangzik el.
ismertetésére és elfogadására,
majd a pénztári, illetve az ellenőrző bizottsági beszámolóra.
A hozzászólások után kerül sor
a határozat jóváhagyására. Az
évzáró közgyűlésen Csokonai
Vitéz Mihály születésének 245.
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Best in
Deutsch

A Selye János Gimnázium immár harmadízben
kapcsolódott be a Best in
Deutsch (A legjobb németes) elnevezésű versenybe,
amelyben az idei iskolaévben 11 ország 243 középiskolája vett részt 3052 diákkal.
A legtöbb diák, illetve középiskola a Cseh Köztársaságból
(167), Szlovákiából (31) és
Horvátországból (31) nevezett be az online versenybe,
őket követik a magyarországi, az észt, a lett, a litván, a
lengyel, a spanyol, szlovén
iskolák, s végül egy iskola
Bosznia-Hercegovinából.
A komáromi Selye János
Gimnázium 44 diákkal nevezett be, akik közül Kovarčík
Sára (VII.N) lett a legjobb
egy rendkívüli eredmén�nyel: a 3052 versenyzőből
Sára a 16. legjobb. Az elért eredményhez, amellyel
újfent bizonyította kiváló
német nyelvtudását szívből
gratulálunk. Iskolánk további legjobb eredményt elért
tanulói: Kovarčík Beáta (IV.
N), Csicsó Ildikó (IV. B),
Zámbó Kitti (IV. C) és Tóth
Erika (IV. C), akiknek szintén gratulálunk a sikeres szerepléshez.
A 31 szlovákiai középiskola
közül mindössze 3 gimnázium végzett előttünk, és az
összesítésben pedig a 19. helyen végeztek diákjaink.
A teszt januártól hozzáférhető minden diák és tanár számára, megmutatva azokat a
konkrét hibákat, amelyeket
a tanuló az online tesztben
elkövetett.
A Best in Deutsch versenyt
egy cseh kompetenciafejlesztő intézet készítette elő
különböző projektpartnerekkel együttműködve. A teszt
a szervezők féléves intenzív
munkájának eredményeként
jött létre állami költségvetés
vagy EU támogatás nélkül.
-sjg-

A komáromi nyugdíjasotthonban állítólag rend és nyugalom… Hiánypótló tanulmányi program

Az igazgatónő szerint minden rendben,
az illetékes szervek szerint nincs

A Dunatáj múlt évi utolsó számában adtunk hírt arról, hogy a komáromi városi nyugdíjasotthon dolgozóinak küldöttsége panasszal élt az otthonban tapasztalható nehézségek miatt,
többen állították, hogy elmaradt bérük kifizetése. Cikkünk megjelenése előtt az üggyel kapcsolatosan több illetékest is megkérdeztünk, akik visszaigazolták, hogy sor került a komáromi
városháza illetékesei és a nyugdíjasotthon dolgozóinak képviselői közötti megbeszélésre, témájáról azonban nem kaptunk visszajelzést. A múlt héten szerkesztőségünkbe megérkezett Mgr.
Hedviga Polgárová, az intézmény igazgatónőjének válaszlevele is. A levél ugyan nem tesz eleget
a sajtótörvény ilyen esetre vonatkozó rendelkezéseinek, ám mégis közöljük, mert véleményünk
szerint hatalmas szakadék tátong az igazgatónő és az ellenőrző szervek véleménye között.
Helyreigazítási kérelem

Tisztelt Főszerkesztő úr!
Tájékoztatom Önt, hogy a Dunatáj hetilap 2018. december 21-i számában valótlan információkat
tettek közzé az „Áll a bál a komáromi nyugdíjasotthonban?” című cikkben.
Tételesen a következőket:
1. „nem kaptak béremelést, néhányuknak két hónapja pedig fizetés sem jutott.”
2. „Korábban már a számvevőszék jelentése, illetve a városi főellenőr is felhívta a figyelmet a jelenlegi igazgatónő sok esetben törvénysértő intézkedéseire.”
Az egyes pontban feltüntetett állítás azért nem igaz, mert intézetünk alkalmazottai minden törvény
által előírt béremelést megkaptak.
Intézetünk minden alkalmazottja minden hónapban megkapta a fizetését.
A kettes pontban feltüntetett állítás sem igaz, mert a számvevőszéki jelentés nem állapított meg törvénysértést. A városi főellenőr jelentése sem állapított meg tevékenységemmel kapcsolatos törvénysértést. Hibákra, illetve bizonyos hiányosságokra mutat rá, melyek többségét elődeimtől örököltem.
Eltávolításukon a mai napig dolgozom.
Ennek tükrében kategorikusan és határozottan visszautasítom a személyemet kriminalizáló állításokat.
Kérem, hogy a Dunatáj legközelebbi számában hozzák nyilvánosságra a helyreigazítást.
Tisztelettel
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka ZpS
Az igazgatónő kérésének eleget tettünk, sajnos sem mi, sem
pedig olvasóink sem kaptak
arra választ, hogy ha minden
rendben van a nyugdíjasotthonban, akkor miért mentek
panaszra a dolgozók?
Furcsa módon, a tételes cáfolatok (amelyek valójában
nincsenek is) terén is van
ellentmondás. Az igazgatónő állítása szerint munkája
során nem történt törvénysértés. Ennek a megfogalmazásnak viszont ellent
mond Csintalan Miklós
komáromi főellenőr 05/
ÚHK/2018-as
jelentése,
amelynek kidolgozására
a Legfelsőbb Számvevőszék
gazdasági vizsgálata határozatainak ellenőrzése miatt volt
szükség. Ennek alapján (10.
oldal A/1, 1.1 a) „a pénzügyi
ellenőrzésre vonatkozó törvény
előírásaival ellentétben felületes az alap-pénzügyi ellenőrzés” a c) pont alapján pedig

Műkedvelő tánccsoportok
versenye a 4. járási modernés divattáncversenyen

A komáromi Regionális Művelődési Központ a Matica Slovenská komáromi szervezetének együttműködésével megrendezi a COM-DANCE elnevezésű modern- és divattáncok
járási versenyét, amelyre március 8-án kerül sor a Matica slovenská komáromi székházában.
Immár 4. évfolyamába lépett a elemezzék, értékeljék, nem
modern- és divattáncok regio- szólva arról, hogy a csoportok
nális versenye, amelynek fő egymással is véleményt csecélkitűzése és küldetése, hogy rélhessenek. Tekintettel arra,
a tánciskolák, szakkörök, kol- hogy ez a verseny az amatőrök
lektívák és szólisták szakértő munkáját értékeli, professziozsűri előtt is bemutatkozhassa- nális, illetve félprofesszionális
nak. A versenybemutató egyedi együttesek nem indulhatnak.
lehetőséget nyújt arra is, hogy A verseny egyes kategóriáa fellépő csoportok, szólis- jának győztesei bekerülnek a
ták koreográfiáját is szakértők modern- és divattáncok kerületi versenyébe, amelyet
a kerületi művelődési
központ rendez április
1-jén.
A csoportok és szólisták
jelentkezését a mellékelt
zenei hanganyaggal február 8-ig a chytilova.osveta@gmail.com, e-mail
címre, vagy személyesen
a Regionális Művelődési
Központban (Komárom,
Petőfi utca 2.) adhatják
le. A versenyről bővebb
információt az érdeklődők a https://www.roskomarno.sk/products/
a4-rocnik-com-dance/
oldalon kaphatnak. A
verseny nyilvános, bárki
megtekintheti, belépőjegy nincs.
Mgr. Daniela Bratská

„a könyvvitel területén – helytelen könyvelés az intézmény
klienseinek eszközeiről”. Ez
utóbbi probléma megoldódott,
viszont a pénzügyi ellenőrzéskor feltárt problémák nem!
Talán ebből is adódik, hogy a
főellenőri vizsgálat szerint a
nyugdíjasotthon gazdálkodása

annyira megbízhatatlan, hogy
az okot ad a különféle juttatásokból és projektekből való
kizárásra.
Csintalan Miklós mérnök és
kollektívája összehasonlítási
felmérést készített a Komáromi és Dunaszerdahelyi járás
hasonló intézményei között.
Megdöbbentő adatok bizonyítják, hogy bizony nagy baj
van a komáromi nyugdíjasotthon gazdálkodása terén. A
tanulmány szerint a komáromi
városi intézményben egy lakóra átszámolva 793,93 euró
a jogosult költség, míg a többi
intézményben 635 és 738 euró
között mozog. Ugyanakkor az

otthonokban egy lakosra Komáromban van a legtöbb ápoló
és nővér, ami feleslegesen terheli az otthon pénzügyi kiadásait. Amennyiben értelmezni
kell a felsoroltakat, az igazgatónő figyelmébe ajánljuk, hogy
a törvény előírásainak bármely
megsértése egyértelműen törvénysértés!
Viszont egyértelműen igazat
kell adni az igazgatónő azon
megállapításának, hogy a
hiányosságok java része a
korábbi vezetés idejéből
származik. Azonban tagadhatatlan, hogy a problémákat sokkal gyorsabban kéne
megoldani. Nem értek egyet
azzal az indokolatlan többes
számmal, amelyet Mgr. Hedviga Polgárová használt, amikor „elődeit” említette. Ipóth
Éva a semmiből teremtett egy
minden igényt kielégítő szociális létesítményt, és indította el
annak munkáját. Óvatosan kell
bánni az általános hivatkozásokkal.
Csak úgy mellékesen megjegyezzük, hogy a főellenőri jelentést a városi önkormányzat
képviselői nem fogadták el. Ez
azt jelenti, hogy az intézmény
vezetése továbbra is megkapja
a rendkívüli támogatásokat a
város kasszájából…

Szakképzett szociális
gondozók lehetnek

Március 31-ig lehet jelentkezni a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának szociális gondoskodás nevű tanulmányi programjára. A végzett hallgatók olyan szociális intézményekben helyezkedhetnek el mint a gyermekotthonok, az
idősek otthona, vagy fogyatékkal élők intézete.
Ahogy azt a Selye János Egye- az oktatás, a testi és lelki egésztem Református Teológiai Ka- ség helyreállítása, megőrzése a
rának dékánjától, Lévai Atti- cél.
lától megtudtuk, a tanulmányi „Az abszolvensek elhelyezprogram még 2010-ben indult kedhetnek
csecsemőés
el és a 2018/19-es akadémiai gyermekotthonokban, idősek
évben újból meghirdetik.
otthonában,
szanatóriumokViszonylag kevés számú hall- ban, fogyatékosokat vagy
gató jelentkezik erre a szakra, szenvedélybetegeket
kezeáltalában 5-8 fő. A pálya inkább lő létesítményekben, de akár
a hölgyeket vonzza, noha férfi magánháztartásokban is. Sőt
szociális munkásokra is nagy lehetőségük van ausztriai, nészükség lenne. Hiszen mindkét metországi vagy angliai házi
fél számára komfortosabb, ha idősgondozásra” – emelte ki a
például a hajléktalan szállókon dékán.
vagy a szenvedélybetegségek- Illetve a missziológia, diakókel foglalkozó intézményekben nia és szociális gondoskodás
a férfiakról férfiak gondoskod- szakot végzett hallgatókat színak” – mondta Lévai Attila.
vesen fogadják az egyházi inA hallgatók egy része Magyar- tézmények.
országról érkezik, a gyakorlati A Református Teológiai Kar
képzés pedig szlovákiai ma- alap- és mesterképzést egyagyar nyelvű intézményekben ránt kínál, előbbire március 31zajlik, például a komáromi Ti- ig, utóbbira június 30-ig lehet
moteus-házban, vagy a kolozs- jelentkezni, illetve igény esenémai nyugdíjas otthonban, tén a személyes konzultációra
de keresik az együttműködési is lehetőség nyílik. Az egyetem
lehetőségeket a magyarországi február 14-én tartja nyílt napintézményekkel is.
ját, a kar ezen a napon szintén
A szociális gondozó dolgozhat felkereshető, emellett tervezik
felnőtt, vagy gyermek gondo- saját kari nyílt nap megszervezási területen, ahol a nevelés, zését is.

Olvasóink írták
Mikor közterület a közterület…

Állítólag havat hányni kevésbé fájdalmas, mint epét…
Mindenesetre a keserűségtől és felháborodástól epeömlést lehetett kapni, amikor a komáromi alpolgármester a közösségi oldalán arra buzdított, hogy – törvény ide, törvény oda –, mindenki
fogjon lapátot és hányja el a havat a háza elől.
Viszont ha valaki le akar tetetni egy konténert a saját háza elé,
akkor engedélyt kell kérnie a várostól, mert az közterület!
Amikor lomtalanítottunk, a városházán nem tudták megmondani, hogy hol kell a konténer elhelyezést kérvényezni. Futkostunk
egyik épületből a másikba és vissza, mire sikerült elintézni a
kérvényt. Egy napig volt a konténer a ház előtt, a területhasználatért a városháza kiszámlázott 1,15 eurót. A levél ajánlva jött,
tehát a feladásért kifizettek 1,10 eurót. A visszamaradt öt centből
vettek borítékot, kifizették az alkalmazottat, stb. … ez nem nyereség a városnak.
Mondjuk, ha ebben az esetben nem kell ide-oda futkosni azért,
hogy a Clean City letehesse a konténert (nem is várták meg,
hogy kezemben legyen az engedély), akkor most lehet, hogy önszántunkból elhánytuk volna a havat a ház elől is, nem csak az
udvarunkban.
Adódik a kérdés, hogy mikor közterület a közterület?
Megjegyzem, Érsekújvárban qvadokat vásároltak, amelyekkel a
járdákat tisztítják. Komáromban májustól, a törvény érvénybe
lépésétől nem volt idő felkészülni a hóeltakarításra…
Ma

A Mathias Corvinus Collegium
középiskolásoknak szóló programja
a Selye János Gimnáziumban

Érdekelnek a gazdasági élet és a politika eseményei?
Még nem tudod, a középiskola után hogyan tovább?
Szeretnél egy nyitott, a világ történései iránt érdeklődő
közösség tagja lenni? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel indított a budapesti Mathias Corvinus Collegium
ingyen igénybe vehető középiskolás programja. Január
Tehetséggondozó képzésükben nyolc
e-learning kurzussal várják diákjainkat,
a távoktatási kurzusok mellett havonta,
szombatonként megrendezett készségfejlesztő tréningekbe, és az ország egyik legjobb középiskolás közösségébe csatlakozhatnak be tanulóink.
A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja az országban
egyedülálló módon iskola mellett végezhető ingyenes internetes társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal tehetségek
számára, akik az átlagnál olvasottabbak,
tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb
társadalmi, gazdasági, politikai eseményei
iránt. A képzésben részt vevő középiskolások tudományos igényű tanulmányok és videóelőadások segítségével ismerkedhetnek
meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági problémáival.

9-én a Selye János Gimnázium aulájában hallgathatták
meg harmadikosaink Nagy Csomor András, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem elsős jogászhallgatójának előadását. András a program juniorképzésének egyik felvidéki tagja. A program fővédnöke Prof. Dr. Romsics
Ignác történészprofesszor.

Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos
korú fiatalokból álló,
intelligens közösségnek, amelynek rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük tágulására.
A Collegium Középiskolás Programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok
anyagi helyzetüktől függetlenül a lehető
legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek. Társaikhoz képest jelentős előnyhöz jutnak az érettségi és felvételi vizsgáik
sikeres letételéhez, illetve nagyobb esél�lyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe. Felkészülési lehetőséget
biztosít olyan diákok számára, akik már
tudják, hogy a jövőben a magyar közélet
szempontjából jelentős alkalmazott társadalomtudományokkal (jog, közgazdaságtan, business, diplomácia, nemzetközi

kapcsolatok, egyéb bölcseleti tudományágak) kívánnak
foglalkozni. Előadónk hangsúlyozta, hogy az érdeklődő
diákok felvételi eljárás után
vehetnek részt a képzésben, és a szombati
képzési napjaikhoz félév közben is lehetőség van becsatlakozni kiemelt felvételi
időszakokon kívül! Elsősorban azokat a
diákokat szeretnék megszólítani, akik készek és képesek komoly és felelősségteljes munkára, és szívesen ismerkednének
hasonló érdeklődésű, az ország más tájain
élő kortársaikkal.
Tavaly tíz diákunk kapcsolódott be online, bízunk benne, hogy idén is lesznek
érdeklődők. A programukkal kapcsolatos
bővebb információk a www.mcc.hu honlapon és a https://www.facebook.com/
KP.MCC oldalon olvashatók.
Králik Zsuzsanna

Pataki Dezső polgármester intenzív falufejlesztést akar

Felpezsdülnek Keszegfalva napjai?
Két választási ciklus után új polgármestere lett Keszegfalvának. Pataki Dezső számára nem ismeretlen a községirányítás, hiszen évek óta a községi képviselőtestület tagja, ráadásul tagadhatatlanul patrióta. Egész életútja a községhez köti,
s nem is tagadja, hogy soha sem érzett késztetést arra, hogy
hátat fordítson Keszegfalvának.
– Talán az adta meg a kezdő nek szembe a lángokkal. Szerlépést, hogy mezőgazdasági tárukat azonban kikezdte az
szakközépiskolát végeztem, idő foga, teljes felújításra vár.
agronómus lettem. Előbb a Az előző választási időszakhelyi szövetkezetben dolgoz- ban kidolgoztuk a felújításra
tam, majd átkerültem a bál- vonatkozó projektet, amelyet
ványi Magtermesztő Állami nekünk kell majd megvalóGazdaságba. Amikor 1984- sítani. Ez a feladat mintegy
ben az dunai árvízvédelmi 70 ezer eurós beruházás lesz.
vállalathoz kerültem, öröm- Hasonlóképpen fontos felmel fogadtam el a felkínált ál- adatunk lesz, hogy felújítsuk
lást, mert gátőrként járhattam a kultúrház épületét, amely
a természetet – mondja, majd csaknem négy évtizedes múltelneveti magát: – Lett volna ra tekinthet vissza. Az akkori
lehetőségem tovább lépni, de szokás szerint folyó építkekeszegfalvainak vallom ma- zésnél még nem alkalmazták
gam és szeretem az itt élő em- a hőszigetelést, az ablakok
bereket.
fakeretesek, az elektromos háHosszú idő óta ismét a falu lózata már nem felel meg a jeszülötte ül a polgármesteri lenlegi előírásoknak. Ennél a
székben.
feladatnál egy 650 ezer eurós
– Hatalmas felelősség ez, hi- beruházással kell számolnunk
szen olyan bizalmat kaptam, – sorolja a feladatokat, amely
amely elvárásokkal jár. A kép- rá és a testületre várnak, de az
viselőtestülettel együtt valódi egyik legnagyobb beruházást
eredményeket kell elérnünk, a víz- és szennyvízhálózat kimert sürgetően nagy felada- bővítése jelenti majd.
tokkal kell megbirkóznunk. – A legutóbbi számadatok
Keszegfalván több tömegszer- alapján Keszegfalván 1941 lavezet működik és valóban ak- kos él. A község egy részében
tív tevékenységet folytatnak. van szennyvízvezeték és a faÖnkéntes tűzoltóink számta- lunak van saját víztisztítója is.
lan esetben mutatták már meg, Valójában a község nem sík
hogy helyzetük magaslatán terepen fekszik, jelentős szintállnak és ha kell, bátran néz- különbségek vannak a falu

Lehet
jelentkezni!

A komáromi városi hivatal
három vezetői posztjának betöltésére is pályázatot hirdetettek. A három pályázat az
alábbi funkciók betöltésére
vonatkozik: Komáromi Városi Hivatal hivatalvezetője, a
hivatal gazdasági és pénzügyi
főosztály vezetője, valamint
a vagyonkezelési főosztály
vezetője. A szakmai alkalmatosság feltételei, egyéb
kritériumok és elvárások, a
benyújtandó dokumentumok
jegyzéke valamint a benyújtandó kérvények határideje
és helye a pályázatra meghirdetésre került Komárom
város weboldalán, valamint
Komárom város üzenőfalain
is megtalálható. A munkaviszony előrelátható kezdete:
2019 márciusa.

egyes részei között. Ezért az
akkori építők egy furcsa megoldást választottak: a szennyvíztisztítóba szippantókocsikkal
kell hordani a lakossági szen�nyvíz jelentős hányadát. Erre
kell megoldást találni, amit
a szakértőkre bízunk ugyanúgy, mint azt, hogy miképpen
lehetne a magánházakat is rákapcsolni a vezetékekre úgy,
hogy Keszegfalva mindennapi
nyugalmát ne kelljen megzavarni. Mindezek ellenére számolnunk kell majd az utcák
felbontásával, ami kellemetlenségekkel jár majd – sorolja
Pataki Dezső a távlati feladatokat is. Nem tagadja, örül annak,
hogy a község egyre nagyobb
érdeklődésnek örvend a komáromiak körében is. Egyre kevesebb az eladó ház a faluban
és lényegesen javult a helyzet
a Komáromból Keszegfalura
telepített roma lakosság között.

Ez annak köszönhető, hogy
az önkormányzat tárgyalásai
alapján a nehezen beilleszkedő
lakosokat bérlőjük más helyre
költöztette át. Előbb-utóbb a
község belterületein új utcákat
kell nyitni, mert a fiatalok új
otthonukként inkább a családi
házakat választják, mint a bérlakásokat.
– De térjünk vissza a tömegszervezetekhez… Az önkéntes
tűzoltókról már szóltam, de
említsük meg a nyugdíjasklubot, a vöröskereszt tagjait, a
sportklubot. Mindenütt aktív
tagok vannak, akik munkájukkal hozzájárulnak Keszegfalva
kulturális életének és környezetének gazdagításához. Megjegyzem, jó csapatot alkot a
képviselőtestület is, van kire
támaszkodnom és bízom abban, hogy négy év elteltével
lesz mit felmutatnunk a falu
lakosságának.

Ittasan ült a forgalmas út közepén

Fékezés nélkül gázolta el egy rimaszombati
gépjárművezető azt a 34 éves férfit, aki a 63mas út Érsekújvár–Bajcs közötti szakaszán
sötét ruhában ült az út közepén. A gépkocsivezető először nem is vette észre, hogy elgázolt
valakit, csak a kocsi alól érkező furcsa zörejre

Várják a jelöléseket

FELHÍVÁS

A Szlovák Belügyminisztérium 2014. október 10-én bejegyezte a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulást, s e kitüntetés átadására évente egy alkalommal, április elején kerül
sor Komáromban a Kultúrpalotában, hogy ily módon ismerje
el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket.
Felhívásuk alapján a kuratóri- értékrend (zsidó-keresztény
um a 2019-es Szlovákiai Ci- erkölcsök) védelmében fejtett
vil Becsületrend kitüntetésére ki munkát, esetleg a vegyesen
keresi a legérlakott vidékedemesebb emken az együttbert. Javasolni
élést
segítő
olyan személyt
és a jelenlegi
lehet, aki konkgondokat megrét
tetteivel
oldani igyekvő
következetesen
tevékenységet
más emberek,
jutalmazná
a
egy közösség,
kuratórium
a
egy régió lakossága számára Becsületrenddel.
olyan tevékenységet végez, Javaslataikat – részletes indokamelyet sem intézmény, sem lással a saját és a kitüntetésre
magánszemély
semmilyen javasolt személy elérhetőségémódon nem honorál.
nek a feltüntetésével – január
Ugyancsak értékelési szem- 31-ig az alábbi villámpostapont még, ha egy közösség címre juttathatják el:
számára fontos kulturális érték
szcivilb2015@gmail.com
megmentésén dolgozik vagy Kérjük, javasoljon Ön is,hogy
állampolgári jogaikat védel- a leghelyesebb döntés születmezi, nagyon fontos az igazi hessen…
civil igényesség, odafigyelés,
A Szlovákiai Civil
következetesség. KülönösképBecsületrend PT
pen értékelendő, ha az európai
Kuratóriuma

lett figyelmes. Azonnal leállt, de így is mintegy
70 méteren át tolta kocsijával a szerencsétlen
férfit, akinek holttestét a kocsi alól a tűzoltók
szabadították ki.
Az elsődleges vizsgálat alapján kiderült, hogy
a baleset áldozata a közeli, valamikori állami
birtok bérlakásában lakott, aki szombaton este
egy barátjával italozott.
A két férfi előbb veszekedett, majd tettlegességre is sor került. Ekkor
az áldozat testvére szétválasztotta őket, ám ő
gyalog indult útnak. Mivel nem érkezett haza,
a testvére a keresésére
indult. Később ő azonosította az elhunytat. A
helyszínre érkező ügyeletes orvos elrendelte a
törvényszéki boncolást.

Női példaképet
keresünk 2019-ben is

Ön is ismer olyan nőt, lányt, asszonyt, aki a példaképünk lehet? Olyan sikeres embert, aki bebizonyította nőként is lehet
nagyot alkotni? Szeretné, ha mindenki megismerné a történetét? Sikereit? Az oda vezető utat?
A Femine Fortis – Erős Nők tikus, művész, író, pedagógus,
polgári társulás 2019-ben is kultúra szervező. A lényeg,
keresi a felvidéki magyar női hogy értékeket jelenítsen meg,
példaképeket. Három évvel hogy a környezete és a felvidéezelőtt Cséfalvay Ágnes és ki magyarság felnézhessen rá,
Bodnár Éva, egy évvel később hogy valódi példaként szolgálTóth Erika és Szobi Kerekes hasson nemzetünk számára.
Eszter munkásságát ismertük Bárkit lehet jelölni, aki méltó
el, 2018-ban pedig Szvorák példaképünkké válhat. A jaZsuzsanna és Rácz Jolán kap- vaslatokat március 20-ig várták meg az elismerést.
juk. A kuratórium ez után dönt.
Várjuk a jelöléseket a femi- A kuratórium tagjai: Bauer

A kuratórium tagjai
nefortis@gmail.com
címre.
Kérjük, adja meg a jelölt elérhetőségeit (telefon, e-mail), és
egy életrajzot, illetve egy ajánlást várunk, amelyben kifejtik,
miért javasolják az adott személyt a kitüntetésre. Lehet az
egy édesanya, egy vállalkozó,
közéleti ember, regionális poli-

Edit, Gergely Papp Adrianna,
Hervay Rozália, Kiss Beáta,
Németh Gabriella, Neszméri Tünde és Zupko Mária. Az
elismerést ünnepélyes keretek
között Füleken adjuk át májusban.
(Kérjük a jelölőket, hogy saját
elérhetőségüket is adják meg.)

Negyedszázaddal ezelőtt, új keletű hagyományt teremtettek
Gútán azzal, hogy a város vezetőségének képviselői felkeresik
az adott év első újszülöttjét a komáromi kórház szülészetén.
Idén Koczkás Beáta mérnök, a város alpolgármestere vállalta a
feladatot és átadta az arany nyakláncot a kis Fűri Gergelynek,
aki január 2-án született. Felvételünkön a szülészet és nőgyógyászat főorvos-helyettese, dr. Smolárik Ondrej, az édesanya
Szépe Éva mérnök és Gergelyke, Mgr. Szabó Zsuzsanna főnővér és Koczkás Beáta mérnök, Gúta alpolgármestere látható.

Budapesti exkurzión a Selye gimisek

A múlt év végén osztályunk, a
komáromi Selye János Gimnázium II. C osztálya ellátogatott
Budapestre. A körülbelül másfél
órás vonatút és pár perces metrózás után utunk először egy kiállításra vezetett. A Murder – A
gyilkos tárlat elnevezésű kiállítás
interaktív formában mutatja be a
történelem ismert bűnözőit Drakulától napjainkig. A bemutató
során bejártuk a Hasfelmetsző
Jack korabeli Londont, Jeffrey
Dahmer hűtőjét, az Andok csúcsait Pedro López áldozataira
emlékezve. A tárlat termeiben
megismerkedtünk több sorozatgyilkos történetével, egyikük sem
született szörnynek, mindannyian
fiatalkori traumák miatt váltak
hátborzongató gyilkossá.
Az érdekes, ám kissé morbid
program befejeztével a Dohány
utcai zsinagóga felé vettük az
irányt. Idegenvezetőnknek köszönhetően sok érdekes információval gazdagodtunk. Megtudtuk,
mit jelent a kóser étel kifejezés,
miért hordanak a férfiak kipát,
hogy telik egy átlagos shabbat,
avagy: miért nem érti az átlagember a Tórát. Az épület lélegzetel-

állító, és kimondottan tetszett a
hátsó udvarban található rozsdamentes acélból készült fűzfa,
amely a holokauszt áldozatainak állít emléket.
A nap lezárásaként elsétáltunk
a Vörösmarty térre, a karácsonyi vásárba. A rengeteg árus,
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a díszekben pompázó fák,
épületek, a levegőben terjengő
forralt bor és az ételek illata
csak fokozta karácsonyi hangulatunkat.
Úgy érzem, idei tanulmányi kirándulásunk tanulságos és emlékezetes marad mindannyiunk

számára. Együtt képedtünk el a
szörnyűségeken, majd együtt
ámultunk a szépségeken. Nem
utolsó sorban pedig egy újabb
közös élménnyel gazdagodtunk, amely még jobban összekovácsolt bennünket.
Kósa Réka (II. C)
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MŰSORAJÁNLAT
január 19-től 25-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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

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

7.0 5 Me s é k , 12 .15 E x a tlo n
Hu n g a r y,
14.10
E x a t lo n Hu n g a r y, 16 .0 0
E x a t lo n Hu n g a r y, 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 A z ö rd ög jo b b é s b a l ke z e 2 .
(ol a s z), 21.45 B o s z o rk á ny v a d á s z
(a m e r.),
2 3. 30
Prometheusz
(a m e r.), 2 . 2 0 B ű n ö s C h i c a go (a m e r.)

8.55 Mása és a medve
(orosz), 10.20 Több, mint
testőr (amer.), 13.35 R ipost, 14.10 Exatlon Hu ngar y, 15.55 Exatlon Hu ngar y, 18.00 Tények, 18.55
Az 50 első randi (amer.),
21.00 Az útvesztő (amer.),
23.55
Meg tör t
város
(amer.), 2.25 A nyám és
más f utóbolondok a családból (amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 10.45
Családom és eg yéb ember fajt á k (a mer.), 11.45 A
si m lis és a szende (a mer.),
13.40 Cobra 11 (német),
14.45
Pá ratla n
pá ros
(a mer.), 15.40 Veron i ka
Ma rs (a mer.), 18.0 0 Hí radó, 18.55 Fók usz Plusz ,
20.0 0 A t a ná r (mag ya r),
21.05 Sherlock Hol mes
(a mer.), 23.45 Da ka r-rali
2019

RTL II

9.00
Tűsarok
nyomozó
(amer.), 11.00 Én és a hercegem (amer.), 12.45 Az első
millióm története, 13.45 ValóVilág, 19.15 Harry Potter
és a halál ereklyéi (angolamer.), 22.00 ValóVilág,
23.30 Alice Creed eltűnése
(angol)

M2

12.45 Mi r r-Mu r r kandú r
kalandjai, 13.10 Roger,
az ű r járó, 14.20 A k is
sárkány kalandjai, 16.40
Dr. Plüssi, 18.15 Eperke,
20.15 Violet t a (argentin),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
Éjszakai szolgálat (angolamer.), 23.50 A k vár iu m
St age Pass, 0.50 Szeretet
és köszönet (amer.)

Duna tv

8 .15 Ná l a t o k l a k n a k á l l a t o k ?, 9. 2 5 D iv a t é s
d e s ig n , 12 . 50 R e x Ró m á b a n (n é m e t), 13.45
W i n n e t o u (n é m e t- ol a s z),
15. 2 5 M íg új a s z e r el e m
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z tr o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 30 A DA L , 2 2 .16 A
t é g l a (a m e r.- h o n g ko n g i),
2 .0 5 K é z je g y

Duna World

11.35 Eg y lá ny el i ndu l
(mag ya r), 13.0 0 H í r a dó,
14.20 Csalá d-ba r át , 15.55
OJ D, 16.25 A me r i k ába n
já r t u n k , 16.55 Sz í ne -java , 17.55 Erdély i tör téne tek , 18.55 Té rké p, 19.30
A DA L , 23.0 0 Tót h Já nos
(mag ya r), 23.55 O pe r a
Café

Pozsony 1

13.25 A test titkai, 14.30
Miss
Marple
(angol),
16.00
SOS
(francia),
17.45
Úttalan
utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A test titkai, 21.30 Talk
show, 23.15 Marple kisasszony (angol)

Pozsony 2

14.00
Horgászmagazin,
15.25 Ha már így ös�szejöttünk, 16.50 Színészlegendák, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Őrangyalok, 20.35 Hóvirágünnep (cseh), 22.00 A
szobalány meséi, 22.55
Babilon Berlin (német)

Markíza tv

10.45
Green
Lanter n
(amer.), 12.50 Alagút a
halálba (amer.), 15.10 Harr y Potter és a t űz serlege
(amer.), 18.20 Az operabál, 19.00 Híradó, 20.30
47 méter re a felszín alatt
(amer.), 22.35 Halálos terápia (amer.)

JOJ TV

11.20 Dave (amer.), 13.20
Fék telenül (amer.), 16.00
A 4 - es robot (amer.),
18.20
Házi kedvencek,
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.25 Spor t, 20.35
Minden, amit szeretek,
23.10 A kétségbeeset t
nők kétségbeejtő dolgokat
tesz nek (cseh)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.45 Házon kívül, 13.10 A simlis és a
szende (amer.), 14.10 A tanár
(magyar), 15.15 Űrcowboyok
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
A holnap határa (amer.),
21.20 Deja vu (amer.-angol),
23.50 Dakar-rali 2019

RTL II

8.25 Anya a pácban (amer.),
10.10 Reneszánsz szerelem
(amer.), 12.15 Segítség,
bajban vagyok!, 17.15 Harry Potter és a halál ereklyéi
(amer.-angol), 20.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág, 23.30 Lepattant a fater,
zúzzuk le a kecót! (amer.)

M2

12.45 M i r r-Mu r r k a ndú r,
13.25 Tü ndé r i ke resz t sz ülők , 14.20 A k is sá rk á ny
k ala ndjai, 15.50 Tig r is
és M ici ma ckó, 16.40 D r.
Plü ssi, 17.50 Va mpi r i na ,
18.15 Tren k , a k is lovag,
20.15 Violet t a (a rgent i n),
21.10 Bocs, hog y sze retlek (spa nyol), 23.45 A z
ígé ret f öldje (a me r.), 1.30
Bocs, hog y sze retlek

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Í zőr zők , 14.0 0
Földü n k
nag y
folyói,
15.0 0 Mág nás Miska (mag ya r), 16.30 Hog y volt?,
18.35 Ő ra ng yal (a mer.),
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.0 0 M r. Jones
(a mer.), 23.0 0 Szembesítés (német- osz t rá k)

Duna World

10.15 A DA L , 13.0 0 H í
r a dó, 13.50 Ha zat é rés,
14.45 Telek i Sá muel útjá n , 15.55 Látlelet a Földről, 17.0 0 Sz í ne -java ,
17.55 Erdély i tör ténetek ,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.35 Isten veled , ha zá n k!, 22.20
Hog y volt?, 23.55 P ü spök kenyé r

Pozsony 1

11. 2 5 A v i l á g ké p e k b e n ,
13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.45
Poi r o t
(a n g ol),
15.4 0 A r a n y i d ő k , 16 .4 0
A k i s s z el l e m e z t el i n t é z i (c s e h), 19.0 0 H í r a d ó,
2 0. 30 To p i n k a ő r m e s t e r
(s z l ov á k), 21. 2 0 A n ő,
a k i v i s s z a t é r (ol a s z),
2 3.0 5 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

14.0 0 Ő r a ng yalok , 14.30
Biatlon , 15.45 Jég korong,
18.45 Est i mese, 19.50
H í r a dó, 20.10 A lbe r t Ei nstei n , a zsen i, 21.50 Gen.
sk , 22.10 Pat Ga r ret t és
Billy t he K id (a me r.)

Markíza tv

9.10 K-9 (amer.), 10.50
Chart Show, 13.00 Testreszabott kérdések, 13.30
Transformers
(amer.),
16.40 Jó tudni!, 17.45 Autóiskola, 19.00 Hí radó,
20.30 Tökéletes rablás
(amer.), 23.35 A Bournerejtély (amer.-német), 1.35
300 (amer.)
,

JOJ TV

7.35 Ch ip és Dale, 8.25
Dave (a mer.), 10.20 Rest a r t, 11.45 Ja mes Bond
(a ngol), 14.40 Mor tde cai (a mer.), 16.50 A nyaraló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.25 Spor t, 20.35 A
hong kongi zsa r u (a mer.k í nai), 23.0 0 A válasz t ás
éve (a mer.), 1.35 A z ellenség t áborába n (a mer.)

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 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
15.40 Marimar (mexikói),
16.45 Cennet (török), 18.00
Tények, 19.00 Exatlon Hungary, 20.55 Legyen Ön is
milliomos!, 22.10 Az 50
első randi (amer.)

6.20 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
15.40 Marimar (mexikói),
16.45 Cennet (török), 18.00
Tények, 19.00 Exatlon Hungary, 20.55 Legyen Ön is
milliomos!, 22.10 Columbo
(amer.)

TV2

RTL Klub

TV2

6.00 Reggeli, 12.55 Éjjelnappal Budapest, 14.10
Drága örökösök (magyar),
15.15 A mentalista (amer.),
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.05 Drága örökösök
(magyar),
20.05
Barátok közt, 20.40 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Dr.
Csont (amer.), 23.25 Castle
(amer.)

RTL Klub

11.50 Pimaszúr átcuccol,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Konyhafőnök VIP,
18.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

RTL II

RTL II

M2

11.30 Pityke, 12.00 Mézga család különös kalandjai, 13.00 Fran klin, 17.25
Mickey egér játszótere,
19.15 Sam, a t űzoltó, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05
Született szinglik (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.45 Az ígéret
f öldje (amer.)

Duna tv

12.55 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 14.20 Végtelen szerelem (török),
15.15 Hat nővér (spanyol),
16.10 Rex felüg yelő (német), 17.05 R idi k ül, 18.35
Sorsok út vesz tője (tö rök), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Kék fény, 21.25 A
legendák hivat ala (amer.),
22.25 Nyomoz a profes�szor (amer.), 23.55 Alpesi
nyomozók (osz t rák)

Duna World

11.10 Nyáron egyszer ű
(magyar), 13.00 Híradó,
13.20 Roma magazin, 14.20
Család-barát, 15.55 Életkor, 16.15 Ízőrzők, 16.50
Öt kontinens, 17.20 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00 Pannon expressz,
19.30 Reviczkyvel az erdőben, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Sherlock Holmes kalandjai (angol), 15.15 Közlekedj
okosan, 16.55 Hegyi doktor
(német), 17.50 Párbaj, 18.15
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 A két mostoha (olasz),
22.00 Riporterek, 22.35
Max felügyelő (szlovák),
23.35 Sherlock Holmes kalandjai (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Park, 15.30 Nemzetiségi
magazin, 16.30 Autószalon, 18.00 Mézga család,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis,
21.30 A Beszkidek, 22.25
A burzsoázia rejtett bája

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.55 Jószomszédi
viszonyok,
12.55 NCIS (amer.), 14.50
Jószomszédi
viszonyok,
15.55
Családi
történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Autóiskola
(szlovák), 21.40 Személyiségtolvaj (amer.), 0.10
NCIS (amer.)

JOJ TV

11.00 Mentők (szlovák),
12.30 Topsztár, 13.00 Dr.
Csont (amer.), 15.00 Rendőrök akcióban, 17.25 Mentők (szlovák), 19.00 K rimi,
19.30 Híradó, 20.35 In kognitó, 23.00 Elő az igazsággal!

6.00 Reggeli, 12.55 Éjjelnappal Budapest, 14.10
Drága örökösök (magyar),
15.15 A mentalista (amer.),
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.05 Drága örökösök (magyar), 20.05 Barátok közt, 20.40 Éjjel-nappal Budapest, 21.55 Házon
kívül, 22.25 XXI. század,
23.30 Castle (amer.)
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Konyhafőnök VIP, 17.20
Segítség, bajban vagyok!,
19.20 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.30 Anyák gyöngye (amer.), 2.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.30 Pityke, 12.00 Mézga család, 13.00 Franklin,
17.25 Mickey egér játszótere,
19.15 Sam, a tűzoltó, 19.35
Charlie iskolába megy, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Az ígéret földje
(amer.)

Duna tv

13.25 Honfoglaló, 14.25
Végtelen szerelem (török),
15.15 Hat nővér (spanyol),
16.10 Rex felügyelő (olasz),
18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 21.20
Diagnózis (lengyel), 22.15
Eldorádó (magyar), 0.05 Magyarország, szeretlek!

Duna World

11.25 A pályaudvar lovagja
(magyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.15 Család-barát, 16.15 Szerelmes földrajz,
16.45 Térkép, 17.30 Ízőrzők,
18.10 Gasztroangyal, 19.00
Pannon exp ressz, 19.35 Reviczkyvel az erdőben, 20.00
Beugró,
21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Sherlock Holmes kalandjai
(angol), 15.15 Közlekedj
okosan, 16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Hegyi
doktor (német), 17.50 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 A
maffia csak nyáron gyilkol
(olasz), 21.25 Mata Hari
(orosz), 22.15 Banks főfelügyelő (angol), 23.45 Sherlock Holmes kalandjai

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 15.30
Ukrán magazin, 16.30 Horgászoknak, 18.00 Mézga család,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm,
22.25 Talkshow, 23.35 Emberség

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 13.00 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Jó tudni!,
23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV

9.00 Tárgyalóterem, 11.00
Mentők (szlovák), 12.30
Topsztár, 13.00 Dr. Csont
(amer.), 15.00 Rendőrök akcióban, 16.30 Hírek, 17.25
Mentők (szlovák), 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Restart (szlovák), 22.00 A tűzfészek (amer.), 23.00 Plasztikai
műtétek

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 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
15.40 Marimar (mexikói),
16.45 Cennet (török), 18.00
Tények, 19.00 Exatlon Hungary, 20.55 Legyen Ön is
milliomos!, 22.10 Columbo
(amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.55 Éjjelnappal Budapest, 14.10
Drága örökösök (magyar),
15.15 A mentalista (amer.),
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.05 Drága örökösök
(magyar),
20.05
Barátok közt, 20.40 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Halálos fegyver (amer.), 23.30
Castle (amer.)

RTL II

11.50 Pimaszúr átcuccol,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
15.50 Konyhafőnök VIP,
17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20 Showder Klub,
22.00 ValóVilág, 23.30 BeleValóVilág

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
15.40 Marimar (mexikói),
16.45 Cennet (török), 18.00
Tények, 19.00 Exatlon Hungary, 20.55 Legyen Ön is
milliomos!, 22.00 Columbo
(amer.), 0.30 Tények extra

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.55 Éjjelnappal Budapest, 14.10
Drága örökösök (magyar),
15.15 A mentalista (amer.),
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.05 Drága örökösök
(magyar),
20.05
Barátok közt, 20.40 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Páratlan páros (amer.), 23.30
Castle (amer.)

RTL II

M2

11.50 Pimaszúr átcuccol,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Konyhafőnök VIP,
17.20 Segítség, bajban vagyok!, 18.20 A gyanú árnyékában, 19.20 Showder Klub,
22.00
ValóVilág,
23.30
Anyák gyöngye (amer.)

Duna tv

11.30 Pityke, 12.00 Mézga család, 13.00 Franklin,
14.00 Tesz-vesz város, 15.45
Szuper négyes, 16.35 Miss
BG, 17.25 Mickey egér játszótere, 19.05 Sam, a tűzoltó, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 KiberMa, 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Az ígéret földje (amer.)

11.30 Pityke, 12.00 Mézga család, 13.00 Franklin, 15.00 Sam,
a tűzoltó, 15.45 Szuper négyes.
17.25 Mickey egér játszótere,
18.15 Szófia hercegnő, 19.35
Charlie iskolába megy, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25 Én
vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.),
23.25 Az A38 Hajó színpadán,
0.25 Az ígéret földje (amer.)
12.50 Főzzünk megint egyszerűen!, 14.20 Végtelen
szerelem (török), 15.15 Hat
nővér (spanyol), 16.10 Rex
felügyelő (olasz), 17.05 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.35
Arisztokraták (angol), 21.35
A becsület ideje (lengyel),
22.30 Vágta (lengyel), 0.20
Kékfény

Duna World

11.40 A ravaszdi leányzó
és az IBUSZ vendégek (magyar), 13.20 Nemzetiségi
műsorok, 13.50 Ecranul
nostr u, 14.20 Család-barát,
15.55 Magyar gazda, 16.50
Novum, 17.20 Ízőrzők,
18.55 Pannon expressz,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.00 Híradó, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.25 M5 híradó, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Sherlock Holmes kalandjai
(angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 Túlélni
(amer.), 22.30 Gyilkosságok
(amer.), 0.05 Ray Donovan
(amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.35
Élet a levegőben, 14.30 A
diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 18.00 Mézga család, 18.30 Esti mese, 20.10
A Föld, 21.00 Az állatok
élete, 22.25 Mozi, 22.50
Anasoft Litera 2018

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok 11.55 Családi tör ténetek, 12.55 NCIS (amer.),
14.50 Jószomszédi viszonyok, 15.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 Autóiskola (szlovák), 23.45 Családi összejövetel (amer.)

JOJ TV

9.00 Tárgyalóterem, 11.00
Mentők (szlovák), 12.30
Topsztár, 13.00 Dr. Csont
(amer.), 15.00 Rendőrök
akcióban, 17.25 Mentők
(szlovák), 18.25 IQ Taxi,
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.35 Anya vagyok (szlovák), 22.35 Sam (amer.),
23.30 Plasztikai műtétek

M2

Duna tv

12.00 Híradó, 12.50 Főzzün k megint egyszer űen,
13.20 Honfoglaló, 14.10
Végtelen szerelem (török), 15.00 Hat nővér (spanyol), 15.55 Rex felügyelő (olasz), 18.00 Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 A nagy alakítás
(angol-német), 22.00 Tóth
János (magyar), 22.35 A
világ második leg jobb gitárosa (amer.)

Duna World

11.15 Sose fagyunk meg
(magyar), 14.20 Családbarát, 15.55 Kék bolygó,
17.20 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 20.00 Szenes
Iván írta Andreával, 21.00
Híradó, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s há zat , ü ltess fát!,
14.25 She rlock Hol mes
k ala ndjai (a ngol), 16.25
A v ilág ma d á r t ávlatból,
16.55 Heg y i dok tor (né met), 17.45 A pá rbaj, 19.0 0
H í r a dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 A sz ü lők jobba n haz ud na k (német), 23.0 0 A z
élet örömei

Pozsony 2

9.30 Tenisz, 14.20 Biatlon,
16.25 Roma magazin, 17.15
Az igazság, 18.00 Műkorcsolya EB, 20.10 A csimpánzok élete, 22.25 Történelem, 23.15 Rendőrség,
23.30 Retró hírek

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
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
15.40 Marimar (mexikói),
16.45 Cennet (török), 18.00
Tények, 19.00 Exatlon Hungary, 20.55 Legyen Ön is
milliomos!, 22.10 Szövetségesek (amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.55 Éjjelnappal Budapest, 14.10
Drága örökösök (magyar),
15.15 A mentalista (amer.),
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.05 Drága örökösök
(magyar),
20.05
Barátok közt, 20.40 Éjjelnappal Budapest, 21.55 A
harminchármak (amer.)

RTL II

11.50 Pimaszúr átcuccol,
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
15.50 Konyhafőnök VIP, 18.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

11.30 Pityke, 12.00 Mézga család, 13.00 Franklin,
14.00 Tesz-vesz város, 15.00
Sam, a tűzoltó, 17.25 Mickey
egér játszótere, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Családvarázs, 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Az
ígéret földje (amer.)

Duna tv

12.55
Főzzünk
megint
egyszerűen, 13.30 Honfoglaló, 14.25 Végtelen
szerelem (török), 15.15 Hat
nővér (spanyol), 16.10 Rex
felügyelő (olasz), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25 45
év (angol), 22.05 Fúsi (izlandi)

Duna World

11.25 Egy fiú bőrönddel
(magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.20 Család-barát, 16.20 Multiverzum,
16.55 Püspökkenyér, 18.00
Gasztroangyal, 19.00 Pannon expressz, 19.30 Reviczkyvel
az
erdőben,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Sherlock Holmes kalandjai
(angol), 16.25 A világ madártávlatból, 16.55 Hegyi
doktor (német), 19.00 Híradó, 20.30 Mit tudom én!,
22.00 Úttalan utakon, 22.35
A mélység (amer.)

Pozsony 2

9.30 Tenisz, 14.30 Színészlegendák, 15.05 Szemtől
szemben, 16.00 A hegyekben, 17.15 Az i
g az
ság, 18.00 Műkorcsolya
EB, 20.10 A család, 20.40
Adam Sangala (szlovák),
21.55 Jimmy nyomdája
(francia), 23.40 Jazz

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

9.40 Apukák, 10.45 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.55 NICS
(amer.), 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szeretők (szlovák), 23.00 Családi történetek, 0.00 NCIS
(amer.)
9.00
Tárgyalóterem,
11.00
Mentők,
12.30
Topsztár,
13.00
Dr.
Csont
(amer.),
15.00
Rendőrök
akcióban,
17.25 Mentők,
19.00
K r i m i , 19. 3 0 H í r a d ó ,
2 0 . 35 E l ő a z i g a z s á g gal!, 22.00 Csillag születik, 23.25 Restart

10.55 Jószomszédi viszo nyok 11.55 Családi tör ténetek, 13.00 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apu kák, 19.00 Hí radó, 20.30 Har r y Pot ter és
a Főnix rendje (amer.-angol), 23.15 A Dark Score
tó átka (amer.)
12.30 Topsztár, 13.00
Dr. Csont (amer.), 15.00
Tűzfészek (amer.), 16.00
Rendőrök akcióban, 17.25
Rendőrök akcióban, 19.0 0
K r i m i,
19.30
H í r a dó,
20.35 A titkos szolgálat
(amer.), 23.30 A félelelm
szimfóniája (amer.)

5

Te v e k ó r

Növényvédelem
Télen is van teendőnk a kertekben

Havazás, illetve a száraz fagy
után nézzünk körül a kertben.
Az ágyásokba lehetőleg ne
lépjünk be, és a szigetelő hóréteget hagyjuk sértetlenül.
Hóembert csak az utakra és a
gyepfelületre építsünk. A növényeket is károsító sózást az
utakon is kerüljük, lehetőség
szerint homokkal, fűrészporral, környezetbarát jégmentesítővel szórjuk be a jeges
utakat. Hó mentes napokon
az évelő ágyakat tisztítsuk
meg. A hosszú hatástartalmú
alaptrágyát (komposzt, tőzegtrágya, istállótrágya, szaruforgács, mész, csontliszt)
szórjuk ki. Az enyvgyűrűket
távolítsuk el. Kártevők ellen
permetezzünk fagy mentes
időben. A kerti
szerszámokat
nézzük át, tisztítsuk meg, és az
elhasználódott
vagy nehezen javítható eszközök
helyett
szerezünk be újakat.
A fagyban csírázó növények
(boglárkafélék,
encián és a legtöbb
primula)
magvait vessük el. Az ültetési
tervet elkészíthetjük és a kiválasztott növényeket rendeljük meg. Az ősszel kiszedett
virághagymákat és gumókat
ellenőrizzük. Vázába fűzfa–,
som–, nyírfa–, aranyfa–, mogyoró–, égerfa és vadgesztenyeágat vághatunk.
Kinti tennivalóink közül a
legfontosabb, hogy nagy hó
esetén a díszcserjékről, tűlevelű bokrokról távolítsuk el a
havat, hogy ágaik ne törjenek
le. Fagyérzékeny évelő virágainkat, fűszernövényeinket
takarjuk be falevéllel, rőzsével. Gyümölcsfáink metszésével várjunk februárig, csak
a gyenge növekedésű fákat,

bogyós cserjéket metszhetjük,
de ezeket is csak -2 0C fok feletti hőmérsékletnél.
Ne feledkezzünk el a jól beállt gyepről sem. A lehullott
faleveleket távolítsuk el, ezen
kívül nincs különösebb feladatunk ebben a hónapban.
Segíteni nem tudunk a nedves
és hideg időben, viszont annál
többet árthatunk, ha járkálunk
a fagyos vagy tocsogós gyepen.
A tél a tervezgetések ideje.
Tanulmányozzuk és válasszuk
ki a megfelelő művelésmódot: dombágyás, emelt ágyás;
kert szalmabálán; kis kertek,
extravagáns megoldásokként
Lasagne-kert;
konyhakert
konténerben; mini zöldséges-

kert; gyümölcstermő növények konténerben; zöldségek,
fűszerek termesztése konténerben.
Konténerkertek
Érdemes papíron megtervezni
a kerti ágyasok elhelyezését!
Időben kell megismerkedni a
hasznos társításokkal, az egy
egymással
összeférhetetlen
növényekkel, és előre gondoljunk a vetésforgó szükségességére!
Napfényes, téli időszakokban sok szempontból előnyös
lehet a fák törzsének bemeszelése, hiszen a fehér szín
visszaveri a napsugarakat,
így nem engedi azok extrém
felmelegedését és a hőtágu-

lás miatt azok megrepedését,
vagy fagysebek képződését,
melyre példaként különösen
érzékeny a kajszibarack.
Egynyári dísznövények
Készüljünk fel a palántanevelésre! Válasszuk ki a legolcsóbb alapanyagokat, nézzük
át a vetőmagokat. Gyűjtsünk
palántanevelő edényt, erre a
célra igencsak megfelelnek a
tejfölös és a joghurtos poharak. A téli várakozás idején
nekiláthatunk a palántaföld
készítésnek. A hozzávalók
gazdaboltokban,
kertészeti
árudákban kaphatók.
Általában elmondhatjuk, hogy
a vetés előtt a magvak beáztatása, eltávolítja a csírázásgátló
anyagokat a mag felszínéről, amelyek meggátolják,
hogy már a termésben
csírázásnak
induljanak.
Kemény héjú magvak esetében az előáztatás a magindítás egyik módja. Az
előáztatás időtartama és
a víz hőmérséklete között
szoros az összefüggés, 20
°C-os vízben 8 óráig, 30
°C-os vízben csupán 2
óráig kell előáztatni. Az
előcsíráztatott kis méretű
magvak vetésekor oldjunk fel
forró vízben annyi keményítőt, amennyiben a kisméretű
magvak jól szuszpendálhatók,
azaz jól eloszlatva úszkálnak
a sűrű közegben. Először egy
tálban hűtsük le a szuszpenziót, öntsük bele a magvakat,
majd egy alján kis nyílással
ellátott nejlonzsákba öntsük a
gélt a magvakkal együtt. Préseljük ki a gélt a magvakkal
együtt sorokba a megnedvesített, gyengén lesimított földre. Minél több magot adunk
a gélhez, annál sűrűbben vethetjük őket. A gél nedvesen
tartja a magvakat, amíg azok
be nem ágyazódnak a talajba.
–ezm–

A megfejtéseket minden hónap 15- napjáig
kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk
Januári számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
február utolsó számában közöljük!
*Eladó Keszegfalván (1,3 haos, lakópark építésére alkalmas,
a községi fejlesztési tervben is
szereplő) telek. Tel.: 0907 789
807.

humor-csokor
Száz ágra süt a Nap. Nyuszika vígan szalad az erdőben, amikor egy fa tövében
meglátja szivarozni a szarvast.
– Mit csinálsz? Megbolondultál? Egy
ilyen szép napon a jó levegő helyett mérgezed a tüdődet? Gyere inkább, s szaladj
velem, hogy oxigénnel teljen meg a tüdőd!
– Igazad van! – mondja a szarvas és
elkezd szaladni a nyuszikával. Amint
szaladnak, meglátják a rókát, az orra a
kokainba lóg.
– Hé te! – mondja a szarvas – Itt a természet közepén kokainozol? Gyere inkább,
és szaladj velünk, hogy oxigénnel teljen
meg a tüdőd!
– Igazad van! – mondja a róka, s elkezd

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345

– Miért nem helyes dolog a házasság
előtti szex?
– Mert könnyen lekésheted miatta az esküvőd…

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha olyan tulajdonsággal
vagy szokással találkozik környezetében, amely bosszantja és
amelyet kibírhatatlannak talál, gondolkodjon el rajta, önben életének mely területén van meg ugyanaz, ha esetleg egy kicsit más
formában is! Valószínűleg egy régi probléma köszön vissza újra.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha kedvese fél a kötöttségektől és minden olyan lépés megijeszti, ami valamilyen formában elkötelezettséget jelent, hagyjon neki időt! Ilyen helyzetekben a türelmes, megértő várakozás az egyetlen, ami feloldhatja
a másik félelmeit, és bizalmat ébreszthet benne a további közös
élethez.
KOS (március 21. – április 20.) Ha a felmerülő szerelmi kalanddal nem árt senkinek, és nem okoz vele fájdalmat, nyugodtan belevetheti magát és kiélvezheti minden másodpercét. A rövid távú
kapcsolatoknál azonban fontos, hogy előre tisztázzák a játékszabályokat, hogy mindkét fél tudja, mire számíthat.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha úgy gondolja, hogy még nagyobb közelségre vágyik kedvesével, ismerje meg jobban saját
vágyait és figyelje meg, mennyire tudja közvetíteni neki ezeket.
Azután gondolja végig, ön mennyire látja, hogy mi az, amit párja
szeretne és mennyire veszi figyelembe ezeket!

A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Viac druhov UHLIA – Többfajta SZÉN
Fabrikett
Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,
(Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek.

ő is rohanni a többiekkel. Egy kicsit később találkoznak a medvével, amint az
épp egy injekciós tűt tart a kezében egy
adag tiszta heroinnal.
– Hé, itt a természet lágy ölén akarod
belőni magad? Gyere inkább szaladj velünk, hogy teljen meg a tüdőd oxigénnel!
– mondja a róka.
– Menjetek a fenébe! Minden alkalommal,
amikor a nyuszika bekap egy extasy-t, nekünk rohannunk kell az erdőben?!

HOROSZKÓP

Komárom
UHLIE – SZÉN

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Belső elégedetlenségéről hiába
próbálja meg elterelni figyelmét sok munkával, ismeretek gyűjtésével, nyelvtanulással. Ha az igazi okot nem tárja fel, ha nem talál
gyógyírt arra a magányra, amit szinte egész életében érzett, akkor
csak ideig-óráig tudja meggyőzni önmagát.
RÁK (június 22. – július 22.) Ez a hét kedvez a művészi tevékenységeknek, illetve minden alkotó, teremtő munkának. Ez jelenti az otthonunk szépítgetésével kapcsolatos feladatokat vagy
új tervek kieszelését is. Bármire is vonatkozik, a most elkezdődő
folyamatok gyors sikerhez vezetnek, és sok örömet adnak.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nagyon megviseli, ha
valakitől azt a visszajelzést kapja, hogy nem igazán arra lenne szüksége, amit ön adni tud vagy akar neki. Minden kapcsolatot az határoz meg, hogy a felek mit és milyen mélységben akarnak és tudnak
adni. Ha ezek egyensúlyban vannak, harmonikus lesz a kapcsolat.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Életünk minden hibájából tanulhatunk, ha vesszük a fáradtságot és kielemezzük őket.
Nem kell túl sokáig rágódni rajtuk, hiszen az adott helyzetben
legjobb tudásunk és képességünk szerint cselekedtünk, de ha
újra ugyanolyan szituációba kerülünk, már tudni fogjuk, hogy
mi a legjobb megoldás.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha már olyan mértékű
stressz éri, amit napi egyéb elfoglaltságaival nem tud levezetni
és feldolgozni, egyre fáradtabbnak és kimerültebbnek érzi magát. Fizikai kondíciójának és ellenálló képességének erősítésére a
legjobb módszer, ha a lehető legtöbb időt tölti a szabadban vagy
sporttal.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne essen abba a hibába, hogy összekeveri a tényeket és a véleményeket. Akármilyen
meggyőződéssel mesél is valaki valamiről, ha nem objektív tényeket mond, legfeljebb csak érdekes lehet a látásmódja, de semmiképp sem szabad, hogy meghatározza az ön véleményét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Hajlamos ma az önsajnálatra, pedig erre most igazán nincs oka. Tény, hogy néhány dolog nem egészen elvárásai szerint történt, de később be fogja látni,
hogy sokkal jobb, hogy így alakult az élete és a kapcsolata, mint
ahogy szerette volna. Bízzon benne, hogy minden jól végződik!
BAK (december 22. – január 20.) A szokásos kettősség gyötri.
Egyszerre vágyna a változásra, az új impulzusokra, a kihívásokra
és a régi jól ismert közegre, a biztonságra, ám a kettő nem létezhet együtt. Segíti a döntését, ha meghatározza, hogy mi is a hos�szú távú célja és megvizsgálja, ennek melyik felel meg jobban.
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AT L É T I K A

Még egyszer a 9. Gútai Vízkereszt Maratonról

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

Kárpitos munkát vállalok.
Vykonávam čalúnnické práce.
Telefon: 0905 977 104.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás
* Tel.: 0948 622 051 *

Tel.:
0905 928 195

* Eladó 82 l-es, négyfiókos, alig
használt Philco típusú, kétéves
mélyhűtő. T.: 0918 782 689.

Árnyékolástechnika
és szerviz

Redőnyök * reluxák
* szúnyoghálók *
* markízák, stb.
kedvező áron!

Tel.: 0917 381 073
Eladók
hízók élve,
vagy hasítva
(120-220 kg).
T: 0908 133 315

Eladó árpa
Gútán.

Tel.: 0915 343 546

Még a hirtelen havazás ellenére is sikerrel és kellő elismeréssel sikerült a gútai maratont megszervezni és lebonyolítani. Múlt héten
hétfőn a magyarországi közszolgálati rádió (Kossuth Rádió) riportere, Náray Balázs hosszú beszélgetést közölt, amelyben több futót
is megszólaltatott. Azután fogta a magnóját és ő is beállt a futók
sorába, mert lelkes sportember. Neki köszönhetően, szerte a világban a hallgatók megismerhették Gútát, annak mindennapi életét.
Lapunk múlt heti számában gútai Ollé Tibor, Kovács Laaz egyes kategóriák első há- dislav, Nagy Robert, Lukács
rom helyezettjének nevét már Krisztián, Varga Levente, és
közöltük, ám mindazok, akik Nagy Sándor, a komáromi
régiónkból a starthoz álltak, Ikrényi Anton, Kolárovsky
megérdemlik, hogy egyfajta Michal, Szénási István, Pápai
példaképpen bemutassuk őket. László és Petrovský Pavol, a
A nők maratoni távján tizen- csallóközaranyosi
Koczkás
egyen indultak, sajnos közöt- Péter, az ekeli Pataky Július, a
tük nem voltak indulók a kör- naszvadi Rajkó Iván * Négyes
nyékről. A férfiak 42,2 km-es váltóban indult az ógyallai
maratoni távját teljesítette a 2-es futócsapat (az 1-es csapat
gútai Sály Radek, a komáro- bronzérmes lett), amelynek
mi Tóbi Attila, a dunamocsi tagjai: Tóbi Attila, Kobylák
Kele Géza (neki ez volt a 177. Miroslav Selký Dávid, Hajtmaratonja), az ógyallai Nagy man Daniel, Bradáči (Kapus L.
Zoltán és Fúró Viktor * A nők Škoda P., Hejtman B. Hamran
félmaratoni távján indult a M.) a gútai Next Level (Gakomáromi Kolárovská Eva, ray Anikó, Molnár M., Viola
Szabóová Dana, a bogyaréti Bettina, Kürti Zsolt), a DGS
Szabó Iveta, a komáromi Pa- Sprint (Murányi Gy., Kárpáty
tus Eva, a gútai Pálovics Alica, E., Tóth. P., Kis M.) és a Gútai
Tóth Garai Anikó * Férfiak Városháza (Murányi J., Szabó
félmaratoni távját teljesítette I., Balázs Z., Kiss T.) a dunaaz ógyallai Hamran Matej, a radványi Radvaner Sk (Juhász
G., Vörös P., Balogh
S., Bödők).
A futókról olyan lelkes önkéntesek gondoskodtak kólával és
forró teával, akik a
részeredményeket is
folyamatosan jegyezték. Egy csoportjukat
sikerült megörökítenünk.

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.
Tel.: 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
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KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

Eurovia Extraliga, huszonegyedik forduló:
MBK Rieker Com-therm Komárom – BK Lévai Patrióták
87:67 (28:20, 19:13, 16:21, 24:13)

Az új év első bajnoki találkozóján parázslott a hangulat a lelátón, hiszen az
utóbbi találkozókon nem tudott átütő sikert aratni a komáromi csapat. Hiába
vannak technikai fölényben a komáromiak, fizikailag még csak most kezdenek
visszatérni régi formájukhoz. Léva – ők voltak a bajnokcsapat – erős gárdával
rendelkezik, a komáromiak utoljára tavaly áprilisban tudták őket legyőzni.
Hidegzuhanyként érték az első komáromiak egyre jobban be- Így is történt,
percek a szurkolókat, mert egy- lejöttek a játékba, így Čurovič hiszen a lévaiértelműen a lévaiak kezdték mesternek csak a negyed utol- ak a harmadik
jobban a mérkőzés és pillana- só fél percében kellett cserét n e g y e d b e n
tok alatt négypontos előnybe elrendelnie, igaz akkor négyen f o k o z a t o s a n
kerültek. Ekkor a komáromiak is a kispadra ültek. Megtehet- felzárkóztak.
talpra álltak, O’Reilly és Delić ték, mert az első negyed végére Komárom mesn y o l c p o n t o s tere, Čurovič
előnye volt a 57:52-nél kért
hazai csapat- időt és a gyors
nak. A követke- taktikaváltás
ző játékrészben e r e d m é n y e a Duna-parti- képpen, illetve
ak egyre job- Hunter háromban növelték pontosa nyugtatta meg kissé
előnyüket
és a piros-fehér csapatot, amely
érezni lehetett, ugyan öt ponttal lemaradt, de
hogy ezt a fél- egészében kilenc pontos vezeidőt már senki téssel várta a zárórészt.
duplázott, majd Brooks három- sem veheti el a hazaiaktól. A A komáromiak nem kegyelpontost dobott és a hazaiak szünetre 13 pontos előnyt har- meztek, Goodman büntetőinek
érvényesítése után a szurkolók
átvették a vezetést. Miloševič coltak ki a komáromiak.
triplája után a lévaiak mester- Kellemetlen meglepetés nem már előre örülhettek a hazai
edzője időt kért 17:8-nál, de volt, előre érezni lehetett, hogy győzelemnek. Bár a léviak még
alapvető változás nem állt be a pihenőt a lévaiak a játék el- a lehetetlent is megkísérelték,
csapatánál. Ezzel szemben a méleti átszervezésével töltötték. nem igazán tudtak lőtávolsá-

Hatalmas siker
Érsekújvárban

A komáromi KFC utánpótlás U 10-es csapata Érsekújvárott nyerte meg a Phoenix
Kupa elnevezésű nyolccsapatos teremtornát, 16:1-es gólaránnyal.
Részeredmények: KFC – DAC
4:0 (góllövő Dominik 2, René
és Áron * KFC – GALÁNTA
6:0 (góllövő Damian 2, Heiko
2, René és Dominik ) * KFC
– FÉNIX NZ B 3:0 (góllövő

gon belülre kerülni. Bő négy
perccel a vége előtt 78:65-nél
jött a vendégek újabb időkérése. Ez sem segített, a különbség
csak tovább nőtt. A végeredmény: 87-67.
Komárom pontszerzői: Brooks
19 (7 gólpassz), Jankovič 4,
Miloševič 18, O’Reilly 8, Delić 16 (10 lepattanó), Brooks
19 (Hlivák 3, Bolek 1, Goodman 12, Hunter 6).

Pozsonyi Inter – MBK Rieker COM-therm
63:69 (13:18, 12:12, 22:19, 16:20)

A bajnokverés után az „oroszlánbarlangban”, a fővárosban kellett küzdenie a
komáromi csapatnak. Az Inter, pályafölénnyel számolva, megszerezte az első pontokat, ám gyorsan észrevehette, hogy a komáromiak nem veszíteni jöttek…
Szinte pillanatok alatt magához ragadta máromiak átvették a vezetést, ám 60:52a kezdeményezést a komáromi csapat nél érthetetlen módon megtorpantak. Az
és 4:13-nál az Inter edzője időt is kért. Inter is sokat vétett, sokszor elhibázták
Ezután feljöttek a pozsonyiak, 13:13-ra támadásaik befejezését, amit Hunter
javítottak, ám ezúttal Čurovič mester egy triplával büntetett. Amikor az Inter
adott ügyes utasításokat és a harmad egyenlíteni tudott, 62:62-nél a komárovégéig öt pontos vezetéshez jutottak a miak már nem engedték, hogy az tovább
komáromiak. A második játékrész elején javíthassa előnyét. Jól összpontosítota komáromiak tovább növelték előnyü- tak, átgondoltan játszottak és végül hat
ket, de végül is döntetlenre sikeredett a pontos fölénnyel zárhatták a találkozót.
negyed. A harmadik Érthető volt az öröm a szép számú, Ponegyed elején is- zsonyba is csapatukat elkísérő komáromi
mét a komáromiak szurkolók között, hiszen egy héten belül
kezdtek jobban, de két sikeres játszmával elérték, hogy a taKomárom szuverén győzelme
az Inter fokozatosan bella ötödik helyére léphessenek.
Az extraliga 17. fordulójában hazai pályán fogadták a komáromi csökkentette hátrá- Komárom legjobbjainak ezúttal is
röplabdások Miava (Myjava) csapatát. A fordulatoktól sem men- nyát. Pontos átadá- Brooks (17), O´Reilly (14), Goodman
tes összecsapás ezúttal is a hazai csapat győzelmét hozta.
sokkal, jól kihasznált (13) bizonyultak.
VK Spartak Komárno – Spartak Miava 3:0 (23, 17, 19)
lepattanóikkal elér- Január 19-én, 18 órakor a komáromi
Már 5:1-re vezetett a komáro- vetkezett be, amikor jól sike- ték, hogy a negyed sportcsarnokban Privigye csapatát fomi csapat, mire a
rült a komáromi végére két pontos gadja a Duna-parti legénység. A venvendégek felocsúd„rástartolás” és vezetéshez jussanak. dégek a tabellában közvetlenül előttak és ellentámadástízpontos veze- A végjátékban a ko- tünk állnak…
ba lendültek, 9:9-re
téshez jutottak, s
egyenlítettek, sőt
ezen már a miatöbb esetben is vevaiak nem tudtak
zetéshez jutottak. A
változtatni.
Az
fej-fej melletti harutolsó harmadban
cot igazolja, hogy a
a vendégek nem
játékrész vége előtt
adták fel a küz22:22 volt az állás,
delmet, lendületes
szerencsére az utoljátékkal szerettek
só pillanatokban a
volna szépíteni
komáromiak javíaz eredményen.
tani tudtak. A második szett A Pělucha mesteredző legényis okozott izgalmakat, hiszen sége azonban megőrizte vezető
a vendégek állandóan a hazai szerepét és végül megérdemelcsapat sarkában jártak, viszont ten győzött.
a hazaiak folyamatosan vezet- Komárom legjobbjai: Rak
ni tudtak. Igazi forduló csak a 12, Rehák 19, Hinduliak 6,
szett utolsó harmadában kö- Sládeček 1, Kubiš 15, Forró 3.

RÖPLABDA

S E I S H I N

Damian, Janika,
Dominik) * KFC
– FKM NZ 3:1
(góllövő René 2,
Dominik) * KFC –
PHOENIX ÉS NZ
0:0. A torna legjobb góllövőjének
címét Rácz Samuel érdemelte ki.
Felvételünkön
(fent) a legjobb
kapus címélt elnyerő Rácz Samuel és a kupát nyerő U 10-es csapat
látható.

X. téli R-MAX kupa

A hetényi sportszervezet rendezésében tizedik alkalommal
rendezték meg az R-MAX focitornát. Az „A” csoportban a
hazai Hetény, Ekel, Perbete és Bátorkeszi csapata játszott, a
„B” csoportban a címvédő Marcelháza mellett Ógyalla, Csallóközaranyos és Búcs csapata mérte össze erejét.
Eredmények
A csoport – B csoport
Döntő: Marcelháza – Ekel 3:2
Hetény – Bátorkeszi 5:2 * A jubileumi torna legjobb
Marcelháza – Búcs 3:0 * Ekel góllövőjének az ekeli Szilá– Perberte 2:2 * Ógyalla – gyi Szilárdot választották, aki
Csallóközaranyos 0:0 * Hetény 6 gólt lőtt. A torna legjobb
– Perbete 0:3 * Marcelháza – kapusa címét a marcelházai
Ógyalla 2:1 * Ekel – Bátorke- Kostukevič Andrej érdemelte
szi 5:0 * Búcs – Csallóközara- ki.
nyos 0:3 * Hetény – Ekel 1:3 *
Végső helyezések:
Marcelháza- Csallóközaranyos 1. Marcelháza
0:0 * Perbete – Bátorkeszi 3:0 2. Ekel
* Búcs- Ógyalla 1:3
3. Perbete
A1-B2: Ekel – Csallóközara- 4. Csallóközaranyos
nyos 3:1 * B1-A2: Marcelhá- 5. Ógyalla
za – Perbete 5:0 * A 3. helyért 6. Hetény
Csallóközaranyos – Perbete 7. Búcs
3:3, 7-esek (2:3)
8. Bátorkeszi

Komáromi teremtorna

Elődöntők: Bauring City – Blue Diamonds 4:1 góllövők:
Bottyán 2, Matič, Obert, illetve Leskó * Barracuda – Aktiv
Sivatagi Roham Csigák 8:2 góllövők: Németh 3, Laboda 2,
Oršolík 2, Cong, illetve Janík, Csicsó * Döntő január 20-án,
vasárnap: 17.00 órakor a 3. helyért: Blue Diamonds – Aktiv
Sivatagi Roham Csigák, döntő 18 órakor: Bauring City –
Barracuda.

K A R A T E

ASZTALITENISZ

IV. liga – B csoport
Pokrok Komárom – Bánkeszi B 13:5 pontszerzők: Nagy
T. és Rajko Z. 4,5,
Kadlicsek 3, Tóth
1. A komáromi
Pokrok csapata
a bajnokság első
helyén áll.
V. liga
MTG
Érsekújvár – Hetény 17:1
pontszerző Sánta Hetény csapata a bajnokság 7. helyén áll.
VII. liga
Perbete A – SPO Szőgyén

A 16:2 Pontszerzők: Kántor,
Káploczky és Uzsák 4,5, Habara és Farkas 1.
Perebete A csapata a bajnokság 5. helyén áll.
VIII. liga
Perbete B – SPK
Barsbaracska
B 13:5 Pontszerzők: ifj., Herda
J. 4,5, Lengyel 3,5, Annus 2,5,
Čacho 2, id. Herdaj 0,5. Perbete fakócsapata a bajnokság 2. helyén áll.

Január első hétvégéjén rendezte meg a Seishin Karate Klub a IV.
téli edzőtáborát, amely ezúttal is nemzetközi jellegű volt, hiszen
az edzőtáborba a helyi sportolók és oktatók mellett Magyarországról és Csehországból is érkeztek oktatók, klubvezetők. Budapestről Sensei Fris Ferenc, a Talentum program kidolgozója
és vezetője, Csehországból pedig Csekés Róbert, a Mariánské
Az első edzés mantrázással kezdődött, ezt
követte a testtudat-fejlesztés. Fontos szerepet kapott a talajjal való kapcsolat, a technikák talajról való indítása, a testrendszer
mozgás közbeni helyes megtartása és a nagy
izmok helyes alátámasztással való lazítása,

Lázně-i klub vezetője volt jelen az eseményen. Tiszteletét tette
Wágner Vilmos és Faragó Viktor, a neves magyarországi klubok
vezetői is. A táborból természetesen nem hiányozhattak az egyesület válogatott versenyzői sem, így Hupian Kristína (aki egyben
klubvezető is), Markovics Ádám, Cserepes Zoltán, Jakab Adrienn, Kurcsík Márk, Pualy Attila, Hájas Kornél és Nagy János.

illetve ezek átvitele küzdelmi mozgásra.
Szombaton már bontott csoportokban zajlottak az edzések tudásszintnek megfelelően. A pénteki nap foglalkozásaira építve, az
oldalmozgásokat gyakorolták. Az edzések
során fontos szerepet kapott a MediBall (kí-

nai labdajáték), ami nagyon jó kiegészítője
a harcművészeteknek. A tábor kiválóan sikerült, mindenki elégedetten térhetett haza.
Az egyesület ezúttal is szeretné megköszönni Fris Ferenc Senseinek a magas szintű
szakmai oktatást.

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

január 19-én Sára
január 20-án Fábián, Sebestyén
január 21-én Ágnes
január 22-én Vince, Artúr
január 23-án Zelma
január 24-én Timót
január 25-én Pál
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik
születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a búcsi Rott
Liana, a gútai Roštášová Ejsan, a szentpéteri Bilkó Anna, a vágfüzesi Krekács
Levente, a bajcsi Stojková Melánia, az ekecsi
Bödők Zselyke, a marcelházai Szikonya Zalán és
Bíró Teodor, a perbetei Kosik Daniel, a komáromi Markovič Peter, Dékányová Hana, Kuczman
Ivan, Szabó Gergő és Lévaiová Jázmin, a zsemlékesi Kudlicseková Monika, az ekeli Kovács Bori
Bianka, a bátorkeszi Simon Benedek, a nagymegyeri Fitos Hanna, a kéméndi Zurdehari Asaf.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Árky Gizella (100 éves), Hegedűs Ľudovít mérnök (87 éves), Cirok István (84
éves), özv. Csiba Lászlóné, szül. Palacka Irén (89
éves), Csicsó Ernest (61 éves), Ódor László mérnök (68 éves) és Belkovičová Anna (61 éves), a
Komárom-örsújfalusi Gálová Margita (69 éves),
a gútai Angyal Tibor (47 éves), Zolnai Irén (78
éves) és Varga János (76 éves), az izsai Rajcsányi
Dionýz (74 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK
Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint a gyász.
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,
szinte látjuk minden mozdulatod.
Vannak, kik soha nem felednek el,
biztosan tudod…

Már 12 év telt el azóta,
hogy örök búcsút vettünk
Csallóközaranyoson
a szeretett édesapától,

Illés Istvántól,

de hiánya még most is nagyon fáj.

Szerettei

Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
virágot csak a sírodra tehetek.
Könnycsepp gördül végig arcomon,
ez azért van, mert hiányzol nagyon.
Fájó szívvel emlékezünk halálának
hetedik évfordulóján

Tóth Imrére
Gútán.

Emlékét őrző, szerető felesége
és gyermekei családjukkal.

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l

Zsebes tejfölös karaj

Hozzávalók / 4 adag:
1,5 kg sertéskaraj egyben
1 nagy fej vöröshagyma vékonyra szeletelve
10 dkg eidami sajt
180 g bacon szalonna
1 kaliforniai paprika csíkokra
vágva
A páchoz összekeverni:
2 teáskanál sót
1 teáskanál őrölt pirospaprikát
1 mokkáskanál őrölt borsot
egyharmad bögre étolajat
nagyobb darabokra összekockázva
1-2 teáskanál fokhagymaport
1 mokkáskanál só
A körethez:
1 kis pohár tejföl (170 g)
másfél kg burgonya meghámozva, + kevés olaj a locsoláshoz
Elkészítése:
Előző este a húst megtisztítjuk, majd másfél centinként bevagdossuk
úgy, hogy az alja egyben maradjon. Ezután egy nagyobb darab alufóliára fektetjük, megkenjük először az alját a páccal, majd visszafordítjuk,
és az egészet bedörzsöljük a fűszeres olajjal. A zsebecskékben is! Én
kanállal kenegettem, de lehet kézzel vagy ecsettel is. Ha elkészültünk,
akkor a húst becsomagoljuk az alufóliába, majd egy zacskóba tesszük,
és légmentesen lezárjuk. Éjszakára, vagy legalább néhány órácskára a
hűtőbe tesszük.
A hűtés után a húst egy olajjal kikent tepsi közepére helyezzük, majd a
zsebeket megtöltjük hagymával, baconnel, paprikával és sajttal. Jusson
mindegyikbe mindenből!
A karajt körberakjuk a krumplival, és meglocsoljuk még egy kevés
olajjal, majd megsózzuk. Közben a húst is sózzuk utána egy picit. A
krumplit ezután szórjuk meg a megmaradt hagymával, paprikával és terítsük le a baconnel. A tepsit fóliázzuk le, majd 220 fokra előmelegített
sütőben süssük másfél órán keresztül. Ezután vegyük le a fóliát, kenjük
rá a tejfölt a krumplira, és süssük addig, míg az egész össze nem pirul.

Eta kókuszos csodája

Hozzávalók:
Sárga lap:
4 tojás
20 dkg finomliszt
20 dkg kristálycukor
1 csomag sütőpor
8 evőkanál meleg víz
2 evőkanál étolaj
csipet só a fehérjébe
Barna lap:
4 tojás
17 dkg finomliszt
20 dkg kristálycukor
1 csomag sütőpor
8 evőkanál meleg víz
3 evőkanál étolaj
csipet só a fehérjébe
3 dkg kakaópor
Csokikrém:
6 tojás
35 dkg cukor

2 csomag vaníliás cukor
20 dkg étcsoki
5 dkg kakaópor
30 dkg teavaj
Kókuszos töltelék:
5 dl tej
2 csomag vaníliás cukor
15 dkg porcukor
30 dkg kókuszreszelék
3 evőkanál liszt
18 dkg teavaj
Elkészítés:

Lapok készítése:
A tojásokat szétválasztjuk, felverjük a fehérjét pici sóval, és
apránként hozzáadjuk a kristálycukrot. Mikor már kemény a
hab, hozzákeverjük a sárgáját, az olajat és a meleg vizet. Mikor
jó habos, beleszitáljuk a lisztet a sütőporral. Kézi habverővel
összekeverjük és sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük. Elsimítjuk
és előmelegített sütőben 30 x 40 cm-es tepsiben, megsütjük.
Ez 180 °C-on körülbelül 10 perc, majd 160 °C-ra a sütési hőmérsékletet és így még 15 percig sütjük. Nagyon szép vastag
tésztát kapunk. Ajánlott a tűpróba!
A csokikrém készítése:
Az egész tojásokat beleütjük egy tálba, beleszórjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és kézi habverővel szétkeverjük. Egy lábasba teszünk három ujjnyi
vizet, mikor forrni kezd, ráhelyezzük a tálat,
és körülbelül 8 percig keverjük. Nem szabad
tovább főzni, mert meg fog ikrásodni a krém.
A gázt levesszük minimumra (azért, hogy a
csoki ne süljön rá a tál szélére) és beletesszük
a széttördelt csokit. Mikor a csoki elolvadt,
beleszitáljuk a kakaóport és jól szétkeverjük.
Besűrűsödés után hagyjuk kihűlni. Ezalatt
30 dkg teavajat mixerrel habosra keverünk és
apránként adjuk hozzá a kihűlt csokikrémet.
Kókuszos töltelék készítése:
A tejet felforraljuk, majd leveszük a tűzhelyről,
és rögtön hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a porcukrot a kókuszreszeléket, a lisztet és a vajat.
Addig kevergetjük, míg elolvad, majd hagyjuk
hűlni.
Összeállítás:
Alulra kerül a kakaós lap. Rákenjük a csokikrém
felét, majd a krémre kenjük a kókuszos tölteléket. A sárga lap aljára rákenjük a csokikrém másik felét és ráborítjuk a kókuszos töltelékre. Egy
keveset hagyunk a csokikrémből a süti tetejére.
Mikor a süti megdermedt, leöntjük olvasztott
csokoládéval és ízlés szerint díszítjük.
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