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Sorsdöntő lehet a csütörtöki gútai MKP-s 
alapszervezeti ülés

A választás vesztesei
bosszút állnak?

KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11 

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK

PENIAZE  
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

 z od 600 € do 10 000 €

 Az MKP gútai városi szervezete lapzárta után, január 24-én tartja meg 
soron következő taggyűlését. Állandó programpontként szerepel, a he-
lyi szervezet elnökének tájékoztatója a tagsági viszonyok alakulásáról, 
valamint napirendi ponton belül vitatja meg az utolsó önkormányzati 
választások után a szervezetben előállt, „kedélyborzoló” állapotot.

Az elmúlt időszakban egyre 
többen beszélnek egy MKP- 
tisztségviselő helyi frakcióból 
való kizárásáról, tagsági vi-
szonya elvesztéséről és egyéb 
ezzel kapcsolatos körülmé-
nyekről. A szóbeszédek va-
lóságtartalma különböző, in-
kább a nyilatkozók szubjektív 
véleményét, helyzetelemzését 
tartalmazzák.
De nézzük a tényeket: Gúta 
Város képviselő testületének 
érvényes tárgyalási rendje ér-
telmében, a helyi testületben 
a megválasztott képviselők 

A Mezőgazdászok Kezdeményezése (Iniciatíva poľnohospodárov) tartott demonstrációt ja-
nuár 18-án a dán tulajdonban lévő nagykeszi (Komáromi járás) sertéstelep előtt. A gazdák 
álláspontja szerint a dán tulajdonban lévő gigantikus sertéstelepek súlyos csapást mérnek a 
Csallóköz felszíne alatt rejlő vízkészletre, és állításuk szerint a Csicsón és környékén nemrégi-
ben előfordult ivóvízszennyezés is az ő lelkükön szárad.

Kürti Zsolt felvétele

Arra, amit a dán szakemberek 
országukban nem engedélyez-
nek, a hazai illetékes tárcák 
probléma nélkül rábólintottak 
és engedélyezték a nagyipari 
sertésztenyésztést. Csak Nagy-
keszin mintegy 70 ezer sertést 
nevelnek évente. Ehhez ellá-
tásuk kb. 77 millió liter vizet 
igényel, aminek 70 százaléka 
hígtrágyaként kerül vissza a 
talajba, onnan pedig a talaj-
vízbe, ami akár beláthatatlan 

következményekkel is járhat. 
A Nagykeszihez közeli Csi-
csón tavaly év végén két hétig 
nem volt iható a vezetékes víz. 
A szennyezést nagy valószínű-
séggel a nagykeszi sertéstele-
pen lévő hígtrágya „kiterítése” 
okozta.
Mint arra a tüntetők is felhív-
ták a figyelmet, hamarosan 
Tótmegyeren (Palárikovo) is 
felépülhet egy, a nagykeszié-
re hasonló sertéstelep, amely 

a Vág túloldalán is talaj- és 
légszennyezést okozhat. A 
megaberuházás a korábbi fel-
tételezésekkel ellentétben nem 
növeli a környék alkalmazotti 
státuszában dolgozók számát, 
ugyanis a hizlaldák nagymér-
tékben automatizáltak, mű-
ködésükhöz csak kislétszámú 
személyzetre van szükség.
Nagykeszi után Tótmegye-
ren is a sertésfekália illatozik 
majd?

frakciókat hozhatnak létre. A 
gútai MKP a rendszerváltás óta 
a szabadon választott testüle-
tekben, mindig frakcióban dol-
gozott. A 2018-2022 választási 
időszakra újra frakcióalapítást 
jelentettek az MKP listáján 
mandátumhoz jutott képvise-
lők. A megalakulásnál már ta-
pasztalhatók voltak bizonyos 
eltérések a korábbi évekhez ké-
pest. A hat MKP-s képviselőből 
csak öten írták alá a frakcióba 
való belépési nyilatkozatot. Az 
alakuló testületi ülés előtt aztán 
a hatodik MKP-s képviselő is 
jelezte a frakcióhoz való csatla-
kozásának szándékát, így végül 
hat taggal alakult meg az MKP 
önkormányzati frakciója.
Az alakuló ülés után az első 
frakcióülésen 2018. december 
4-én a frakció tagjai a megbe-
szélés során röviden megpró-
bálták tisztázni a korábbi ön-
kormányzati együttműködés és 
kampány során felgyülemlett 
kifogásokat, nézeteltéréseket, 
végül a frakció azonnali hatály-
lyal kizárta Samu Istvánt a cso-
portból.
Az MKP legfelsőbb szerve, 
vagyis az Országos Kongresz-
szus által jóváhagyott alapítódo-
kumentum, az Alapszabály 5.§ 
3. bek. h) pontja értelmében „a 

tag tagsági viszonya megszűnik, 
ha a tag kilép, vagy kizárják az 
MKP helyi, megyei, parlamenti, 
európai parlamenti frakciójá-
ból”. Ugyanezen Alapszabály 
38.§ 1. és 2. pontja értelmében: 
„1. Az Alapszabály végrehajtá-
sát az Országos Tanács által el-
fogadott Szervezési és Működési 
Szabályzat tartalmazza, amely 
nem módosíthatja az Alapsza-
bályba foglaltakat. 2. A Szer-
vezési és Működési Szabályzat 
határozza meg a párt szavazási 
és választási szabályait”. Az 
említett Szervezési és Működési 
Szabályzat 34. pontja a végre-
hajtást illetően így rendelkezik: 
„A tagsági viszony megszűnése 
az Alapszabály 5.§ 3. bekezdésé-
nek d), e), f) és h) pontja szerint 
akkor következik be, ha a tényál-
lást határozatban megállapítot-
ta a helyi szervezet taggyűlése.” 
Vagyis, azon tényállást állapítja 
meg a helyi szervezet, hogy a 
tagsági viszony megszűnik an-
nak következtében, hogy a tagot 
a frakcióból kizárták.
Jó lenne előrelátni, hogy a 
tagság közül hányan szegül-
nek majd ellen a járási és 
országos elnökségben már 
jóváhagyott döntésnek? Véle-
ményünk szerint újabb kizá-
rások is várhatók.

Nagykeszin tüntettek a mezőgazdászok és környezetvédők

A dán sertéshizlaldák folyamatosan
szennyezik a termőföldet?

Kedves olvasónk, a komáromi Kinczer László küldte el 
érdekes tartalmú levelét szerkesztőségünkbe:
Egy ma reggel (múlt héten szombaton) 6 óra 29 perckor megtörtént 
esetet szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Munkába menet, 
Komáromban a Szabadság és a Tapolcsányi utca sarkán egy földön 
ülő fiatalemberre lettem figyelmes. Őszintén bevallom, először azt 
gondoltam hogy ittas és csak „pihenőt” tart, folytattam az utamat 
a munkahelyemre, ami mintegy 150 méterre van az említett helytől.
Pár percen belül megérkezett a fiam, aki azt kérdezte, hogy láttam-e 
a sarkon egy fekvő férfit.
Mondtam, hogy akkor még nem feküdt, és azonnal kihajtottunk 
az utca sarkára. Ekkor már görcsbe rándulva fetrengett a földön. 
Ekkor – megfontolatlanul és idegességemben – a 112-es segélyhívó 
számon magyarul kértem segítséget, mire közölték velem, hogy nem 
értik, mit mondok, mondjam szlovákul. Megismételtem a kérésemet 
szlovákul, mire közölték, hogy kapcsolnak egy további számot, ahol 
újból elismételhetem a keresemet. Idegességemben ismét magyarul 
kezdtem beszélni, természetesen itt ismét arra figyelmeztettek, hogy 
beszéljek szlovákul.
Megdöbbenve, gondolkodóba estem, hogy egy -8 oC fokban a földön 
fetrengő emberről van-e szó, vagy az én szlovák nyelvismeretemről?
A telefonbeszélgetés 4 perc 6 másodpercig tartott és közben egy 
rendőr járőrkocsi megállás nélkül elhajtott melletünk, ami biztosan 
cinizmusnak számíthatna. Pár perc múlva megérkezett a mentő és a 
rendőrkocsi is, feltételezem, hogy az utóbbi már utasításra.
A fentieket annak fényében írom, hogy alig egy héttel korábban – a 
fent említett helytől légvonalban alig 500-600 méterre –, hasonló, 
ám halálos kimenetelű eset történt egy hajléktalannal. Vajon kinek a 
feladata lenne intézkedni, hogy a 
sürgősségi telefonszolgálatoknál 
mindig legyen valaki, aki a 
kisebbség nyelvét beszéli?
Tisztelettel

 Kincer László

Elsősegély nyelvi akadályokkal
Erősen elgondolkodtató...

A Magyar Kultúra Napját a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
már húsz éve gálaműsorral ünnepli. Az alapítvány, amely 
az anyaország mellett a határon túli magyarságra is 
kiterjesztette figyelmét, küldetésének tartja a kulturálisan 
hátrányos helyzetben lévő települések és társadalmi csoportok 
életminőségének fejlesztését, a falvak kulturális örökségének 
ápolását és lehetőleg gazdagítását is.

A Magyar Kultúra Napján avatták lovaggá dr. Keszegh Margitot
Kitüntetés és elismerés

a magyar kulturális örökség ápolásáért

A Stefánia Palotában, a Hon-
véd Kulturális Központban 
megrendezett ünnepségen ke-
rült sor a Kultúra Lovagja cím 
és kitüntetés átadására, ame-
lyet azok kaphatnak meg, akik 
kiemelkedő munkát végeztek 
az alapítvány céljainak szel-
lemében. Sem a lovagi cím 
odaítélése, sem a gála prog-
ramja nem ismer határokat – 
az Európai Unió eredeti célját, 
az együttműködést képviselve 
– ezért nemcsak külhoni ma-
gyarok, de más országok kép-
viselői is mindig ott vannak a 
kitüntetettek között. 
Idén hatan vehették át a meg-

tisztelő címet, közöttük dr. 
Keszegh Margit ügyvéd a ko-
máromi Önkormányzat kép-
viselője, amely éppen első 
munkahelye volt 40 éve. A 
város szülöttje, itt tanult, iga-
zi lokálpatrióta. Középiskolai 
tanulmányai után Prágában 
a Károly Egyetemen szerzett 
jogi doktori diplomát. Gyakor-
lati ember, évtizedek óta aktív 
szerepet játszik Komárom kul-
turális és társadalmi életében. 
1991-ben vezetésével jött létre 
a Komáromi Körzeti Hivatal, 
amely tisztséget 1993 elejéig 
töltötte be, majd ügyvédi pá-
lyára lépett. 1998-ban a Járási 

Hivatal elöljárója lett, 2003-
tól azonban ismét visszatért az 
ügyvédi pályájához. A Jókai 
Közművelődési és Múzeum 
Egyesületének 2005-től elnö-
ke, rendezvényeinek, nemzet-
közi kapcsolatainak szervező-
je. A Jókai-díj társalapítója, és 
adományozási ünnepségének 
– ezen belül 2018-ban az első 
Magyar Próza Napja – főszer-
vezője.

A balekság mintaképe lehetne...
Fegyveres rablás

az élelmiszerüzletben
Fegyverrel a kezében lépett be a koraesti órákban a komáromi 
Petőfi utcai élelmiszerüzletbe múlt héten csütörtökön egy 
férfi és a kasszásnőtől a bevételt követelte. A nő kétségbeesett 
és átadta a kasszában lévő pénzt. Az ismeretlen férfi ezután 
elhagyta az üzletet.
A rendőrség forró nyomon 
indult, és a rendőrkutya a 
nyomokat követve egészen 

a komáromi kórház udvaráig 
jutott, ahol megtalálták a rabló 
levetett ruháit, tehát a rablást 
követően átöltözött. Valószínű 
nagyon siethetett, mert a 
kabátjából előkerült a rablásnál 
használt marokfegyver, sőt a 
rablásból szerzett pénz is.
A lapzártáig még ismeretlen 
férfi lényegében kárt nem 
okozott, viszont fegyveres 
rablásért a bíróság akár 
nyolcévi börtönbüntetésre is 
ítélheti. 
És akkor ő is mondhatja: Balek 
voltam...

Csak egy kis
előrelátást...

Egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy Csallóközre is lecsap 
egy-egy komolyabb vihar, s 
ilyenkor Komáromban a tűz-
oltóknak kell a kicsavart fák 
okozta útlezárásokat meg-
szüntetni. A múlt héten is volt 
olyan nap, amikor a szél erős-
sége napközben helyenként 
elérte a 65-85 kilométer/órát. 
Ekkor a Vasút utcában esett 
egy fa áldozatul, amely egy 
személygépkocsit is megron-
gált. Szerencsére személyi sé-
rülés nem történt.
Azonban  mindenkit érdekel-
ne az, hogy a város illetéke-
sei végeztek-e tételes vizs-
gálatot a Komárom területén 
levő – sok esetben száz évnél 
idősebb – fákon, hogy eset-
leg vihar nélkül, a balesetek 
megelőzése érdekében előre 
megszabaduljanak a korhadt 
testű és már nem megújítható 
famatuzsálemektől.

A Csemadok 
kitüntetését vehette

át Stirber Lajos
Vasárnap délután, január 22-én, a magyar kultúra napján, 
országos emlékműsor kíséretében, Galántán átadták a 
Csemadok-díjakat, mellyel azoknak a munkásságát ismerik 
el, akik hosszú évtizedek óta tevékenykednek a szövetségben. 
A díjak odaítélésről, a beér-
kezett javaslatok alapján, a 
Csemadok Országos Elnök-
sége még december 18-án 
tartott ülésén döntött. Az ün-
nepi ülés kezdeteként Dráfi 
Mátyás színművész adta elő 
a Himnuszt, majd Bárdos 
Gyula, a Csemadok elnöke 
megnyitó beszéde követke-
zett, aki kiemelte a szervezet-
nek a hazai kulturális értékek 
megőrzése terén elvégzett 
munkájának fontosságát. A 
magyar kormány üdvözletét 
Czimbalmosné Molnár Éva, 
a Nemzetpolitikai Államtitkár 

főosztály-
v e z e t ő j e 
tolmácsol-
ta. A kitün-
tetettek so-
rában volt 
a komá-
romi Stir-
ber Lajos 
nyugalma-
zott tanár, 
karvezető, 
a régió 
kulturális értékeinek őrzője, 
a magyar kultúra lovagja, aki 
Csemadok Életmű Díjban ré-
szesült.

Lapunk  
tartalmából:

● Önkéntes tűzoltók a hó-
károk felszámolásánál 
  (2. oldal)

● Gúta kasszáját nem ter-
heli majd az új szennyvíz-
tisztító (3. oldal)

● A Conkordia énekkar 
„zárszámadása” (3. oldal)

● Gútai focitornák (7. oldal)
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Výberové konanie
na pozíciu vedúceho oddelenia správy

a údržby majetku mesta
Mestského úradu v Kolárove

Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1,
Kolárovo 946 03

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu)
vedúceho oddelenia správy a údržby majetku mesta

Mestského úradu v Kolárove.
Miesto výkonu práce: Mesto Kolárovo – 
Mestský úrad, Kostolné námestie 1, 946 03 
Kolárovo
Rámcová náplň práce:
1. Riadenie a kontrola pracovníkov oddelenia 
správy mestského majetku.
2. Zabezpečenie kontroly vyhradených tech nic kých 
zariadení.
3. Zabezpečenie verejných obstarávaní na tovary 
a služby pre potreby oddelenia správy
mestského majetku.
4. Kontrola stavu majetku mesta.
5. Vypracovanie stanovísk k materiálom na ro ko
va nie orgánov mesta v pősobnosti oddelenia.
6. Vypracovanie plánu údržby a opráv budov v 
majetku mesta na každý rok zvlášť a zabezpečenie 
postupného odstránenia chýb podľa plánu v 
závislosti od dőležitosti a finančnej náročnosti.
7. Príprava odborných podkladov a písomností 
na rokovanie orgánov mesta v rámci náplne 
oddelenia.
Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a 
odborné znalosti:
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. 
stupňa (smer verejná správa, ekonomický,
právnický resp. iný)
2. Odborná prax v samospráve výhodou.
3. Bezúhonnosť.
4. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, 
precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,
organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.
5. Ovládanie PC na používateľskej úrovni – 
WORD, EXCEL, OUTLOOK a pod.
6. Aktívne ovládanie slovenského jazyka, ma
ďars kého jazyka; znalosť nemeckého alebo 
anglického jazyka vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov a 
materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania, 
doklady o absolvovaní kurzov, certifikáty.
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v 
zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.
5. Výpis z registra trestov, nie starší ako jeden 
mesiac.
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný 
pomer.
Ponúkaný plat: od 1200 €

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi 
výberového konania:
1. Odborná znalosť a skúsenosti z riadiacej 
činnosti v danej oblasti.
2. Vzdelania v danej oblasti.
3. Návrh koncepcie riadenia oddelenia.
Termín nástupu: Od 01. 03. 2019 alebo 
dohodou
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a 
materiálmi doručte v zalepenej obálke
(s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým 
kontaktom) s označením „Výberové konanie – 
ved. odd. správy majetku mesta – neotvárať”, 
najneskőr do 10. 02. 2019 na adresu:

Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1

946 03 Kolárovo
Mesto Kolárovo si vyhradzuje právo nevybrať 
si žiadneho z uchádzačov.

Pályázat
osztályvezetői pozíció betöltésére a Gútai Városi Hivatal

vagyonkezelési osztályára
Gúta Város, 946 03 Gúta, Templom tér 1,

pályázatot hirdet
osztályvezetői pozíció betöltésére

a Gútai Városi Hivatal vagyonkezelési osztályára
Munkavégzés helye: Gúta Város – Gútai 
Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Gúta
Munkatöltet:
1. A vagyonkezelési osztály dolgozóinak 
irányítása és ellenőrzése
2. Műszaki berendezések ellenőrzésének 
bebiztosítása
3. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása a 
vagyonkezelési osztályon belül szükséges árura
és szolgáltatásokra
4. Városvagyon állapotának ellenőrzése
5. A vagyonkezelési osztály hatáskörébe tartozó 
állásfoglalások kidolgozása a városi szervek 
tanácskozásaira
6. A városi tulajdonban lévő épületek karbantartási 
és javítási tervének kidolgozása évekre lebontva, 
fokozatos hibaelhárítás bebiztosítása a fontosság 
és a pénzügyi lehetőségek függvényében
7. A vagyonkezelési osztály hatáskörébe tartozó 
szakmai írásbeli alapok kidolgozása a városi 
szervek tanácskozásaira
Iskolai végzettségre és egyéb szakmai 
ismeretekre vonatkozó követelmények:
1. I. fokú, vagy II. fokú főiskolai végzettség 
(közigazgatási, közgazdasági, jogi illetve egyéb 
szakirány)
2. Önkormányzati munkában szerzett gyakorlat 
előnyt jelent
3. Feddhetetlenség
4. Jó kommunikációs készség, önállóság, 
megbízhatóság, precizitás, flexibilitás, stressztűrő
képesség, szervezőkészség
5. Számítógépes ismeretek felhasználói szinten – 
WORLD, EXCEL, OUTLOOK, stb.

6. Magyar és szlovák nyelv aktív ismerete, német 
vagy angol nyelv ismerete előnyt jelent
Szükséges okmányok és anyagok jegyzéke:
1. Pályázati részvételi kérelem
2. Önéletrajz
3. Végzettséget igazoló okmány másolata, 
szakirányú tanfolyamok, kurzusok elvégzését 
igazoló okmányok
4. Beleegyezés személyes adatok feldolgozásába a 
T. t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről 
szóló törvénye értelmében
5. Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány
Munkaviszony: Fő állás
Felkínált munkabér: 1200, €tól
A győztes megítélésének kritériumai:
1. Az adott szakterületen szerzett vezetői 
ismeretek, tapasztalatok
2. Az adott szakterülettel kapcsolatos végzettség
3. Osztályvezetői koncepció
Munkába lépés: 2019. március 1-től vagy 
megegyezéssel
A kérelmet és a további dokumentumokat 
telefonszámmal és e-mail-címmel együtt
kérjük „Výberové konanie – ved. odd. 
správy a údržby majetku mesta – neotvárať” 
megjelöléssel ellátott lezárt borítékban 
eljuttatni legkésőbb 2019. február 10-ig az 
alábbi postacímre:

Mesto Kolárovo
Kostolné nám. 1 * 946 03 Kolárovo
Gúta Város fenntartja a jogát arra,

hogy a pályázók közül nem választ győztest.

Január végéig több oktatási intézményt látogat meg a Selye János Egyetem 
(SJE) képviseletében Horváth Kinga dékán és Török Tamás dékánhelyettes. 
A szlovákiai magyar egyetem képviselői többek között a komáromi Ma
ri a num Egyházi Iskolaközpontban, a Selye János Gimnáziumban és 
az Ipari Szakközépiskolában a gyakorlóiskolai együttműködés meg
erő sítését szimbolizáló táblát adták át. Az egyetem küldöttsége minden 
partnerintézményébe eljut a Selye János Egyetem február 14i Nyílt 
Napjáig. A SJE megalakulása óta az egyik legfontosabb szempontja az, hogy 
hallgatóik gyakorlati képzése is magas szintű legyen, ezért az intézmény 
vezetői folyamatosan építik a hazai gyakorlóiskolai hálózatot. Eddig közel 30 
gyakorlóiskolával állnak szerződéses viszonyban. Céljuk, hogy valamennyi 
régióban, ahonnan hallgatóik érkeznek, gyakorló intézményeik is legyenek. 
A Selye János Egyetem törekszik a szlovákiai magyarok lakta régiókkal való 
szoros partneri kapcsolatra. Korábban a Gazdaságtudományi Kar szakmai 
gyakorlat céljából együttműködő vállalkozások, nonprofit szervezetek és 
közintézmények jelentkezését kérte, míg a Református Teológiai Kar szociális 
gondoskodás tanulmányi programjához keresi intézmények partnerségét.

Lehet jelentkezni a XI. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekversenyre
Meghirdették az operettkirály zenei 

örökségének megőrzését segítő 
nemzetközi rendezvényt

Január 16án, a Tiszti pavilon kistermében 
megtartott sajtótájékoztatón jelentették 
be a szervezők, hogy meghirdették a 
Komárom Város Önkormányzata, a 
Komáromi Városi Művelődési Központ, a 

Komárom és Vidéke Célalap támogatásával 
és a Budapesti Operettszínház együtt
működésével megszervezésre kerülő 
XI. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett 
Énekversenyt. 

Az első Lehár Fesztivál 
megrendezésére 1985-ben 
került sor, majd a fesztivál 
programját öt évvel később 
énekversennyel bővítették. 
Akkoriban a Lehárdallamok 
országhatáron belül marad
tak, és talán mindvégig ma
radtak is volna, ha Bajkai 
Csengel Mónika a komáromi 
Városi Művelődési Központ 
szakdolgozója és az énekver
seny komáromi szervezője 
nem veszi fel a kapcsolatot 
a Budapesti Operettszínház
zal, melynek akkori igazga
tója rendkívül nyitott volt az 
együttműködésre.
A verseny szakmai támoga
tását, a nemzetközi kapcso
latok koordinálását az Ope
rett Színház új főigazgatója 
KissB. Attila Kossuthdíjas 
operaénekes, a zsűri elnöke 
a jövőre nézve is garantálta.
Az idei versenyre a jelent
kezőknek március 20ig 

kell a kitöltött íveket be
nyújtani.
Kategóriák: primadonna szó
ló, bonviván szóló és szubrett 
– buffó páros kategóriában.
A jelentkezés feltételei: Rész
letes szakmai életrajz, egész 
alakos fotó, jelentkezési lap 
hibátlan kitöltése. Konzerva
tóriumi, vagy zeneművésze
ti főiskolai végzettség nem 
feltétel. A versenyen nem 
indulhatnak a Lehárverseny 
korábbi győztesei.
A jelentkezés menete: az ér
deklődők jelentkezési nyom
tatványt letölthetik a www.
operettacompetitionlehar.sk 
weboldalról.
Korhatár:
Nők – 18-32 év
Férfiak – 18-35 év
A verseny helyszíne:
I. forduló (elődöntő) – nem
zeti selejtezők világszerte – 
2019 március – április.
II. forduló (középdöntő) – 

Komáromi Városi Művelő
dési Központ – május 34.
III. forduló (döntő) – Komá
romi Városi Művelődési Köz
pont, Szlovákia – május 5.
Gálaest – Budapesti Operett
színház – május 6.
Díjak: A döntő résztvevői fel
lépnek a gálaműsorban, ahol 
az alábbi díjak kerülnek ki
osztásra:
A verseny fődíja: 3000 euró 
(egyetelen nagydíj, mely nem 
kerül megosztásra, a legki
emelkedőbb teljesítményért 
ítélhető oda, kategóriáktól 
függetlenül).
Kategóriánkénti I. díj: 1000 
euró (a párosoknál is kategó
ria számít, nem személy).
Kategóriánkénti II. díj: 500 
euró (a párosoknál is kategó
ria számít, nem személy).
Különdíjak: értékes tárgyi ju
talmak, fellépési lehetőségek.
(A zsűrinek jogában áll bár-
mely díjat visszatartani!)

Tanulmányi kiránduláson
a Selye János Gimnázium III. Cs diákjai

Az idei tanulmányi kirándulásunk kulcstémája 
a pályaválasztás volt. Úgy érzem ez az az év
folyam, ahol a leginkább aktuális azon elgon
dolkodnia a tanulóknak, hogy „Hova tovább?”, 
„Mi leszek, ha nagy leszek?” stb. Hamarosan el 
kell dönteniük, hogy milyen szemináriumokat 
választanak negyedik évfolyamra, és ehhez el
engedhetetlen az is, hogy körvonalazódjon ben
nük, melyik főiskolára/egyetemre és azon belül 
mely szakokra szeretnének jelentkezni.
Éppen ezért választottuk kirándulásunk fő cél
jának az idei Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállítást, ahol a több napos seregszemlén 
közel 200 kiállító és több, mint 52 000 látogató 
vesz részt évről évre. Közel 50 hazai felsőokta
tási intézmény jelenlegi hallgatói, oktatói adják 
át a legfontosabb információkat a képzésről, a 
szokásokról, kollégiumi elhelyezésről és akár a 
tanulmányokat követő jövőképről is.
„Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szak
kiállítás azzal a céllal jött létre, hogy vá
laszt adjon a felsőoktatással kapcsolatos 
kérdésekre. Feladata összekapcsolni az 
egyes szereplőket: a hazai és külföldi felső
oktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, 
nyelviskolákat, szakképző intézményeket 
az érdeklődőkkel: a diákokkal, oktatókkal 
és szülőkkel.”
Az osztály már előre készült és konkrét el
képzelésekkel vágott neki a szakkiállítás 
standjainak. Amint megérkeztünk 30 tanu
lóval a helyszínre szinte azonnal „nyomuk 
is veszett” és a 3-4 órás szabad ismeretszer
ző-körút végén láttuk csak őket viszont, tele 
pozitív élménnyel.
Voltak, akik még nem tudták, milyen irány
ba szeretnének majd továbbtanulni, voltak 
olyanok is, akik már konkrétan a kiszemelt 
45 egyetemhez látogattak el, de a vissza
jelzések alapján mindenki számára nagyon 
hasznos volt ez a börze.
A délutáni órában már csak egyetlen progra
munk volt, ez pedig a cyberjump (trambulin 
park), ahol mindenki levezethette a megma

radt energiáját 2 óra önfeledt ugrálással, tram
bulinozással, mászással. Már így nap végére 
úgy éreztem, hogy az 1 óra kevésnek, de a 2 óra 
már túl soknak bizonyult a gyerekek számára, 
de azért azt hiszem jó élménnyel távoztunk a 
trambulin parkból is.
Összefoglalva tehát: a szakkiállításon minden
ki választ kapott a kérdéseire, és remélhetőleg 
mindenkinek sikerült találnia egy olyan szakot, 
amit a jövőben szívesen tanulna. Valamint, ha 
a cyberjump felé jár, mindenképp próbálja ki 
a ninja warrior pályát (persze nem az igazit), 
melyet a tanulók is előszeretettel teszteltek. És 
persze a kosárlabda gépet is, ahol Paraska tanár 
úr és én új rekordot állítva hagytuk ott „örök 
időkre” a gimnáziumunk nyomát.

Šenkár Vica (III. C),
Nagy András (osztályfőnök)

Járásunkból is mentek 
önkéntes tűzoltók

a behavazott területekre
A hókatasztrófa által sújtott árvai településekre szombaton 
reggel hét és nyolc között – mintegy 250en – indultak útnak 
az önkéntes tűzoltók. 
Először Námesztóra (Námes-
tovo) érkeztek, onnan tovább 
szállították őket az egyes tele
pülésekre. Délig már min den
hová eljutottak, és megkezdték 
a segítségnyújtást. Két autó
busz indult Nagyszombatból, 
kettő Eper jes ről, további egy 

pedig Nyit ráról. A Galántai, 
Dunaszerdahelyi, Komáromi, 
Szen ci, Ér sek új vá ri, Sze ni cei, 
Sza kol cai, Ba zi ni, Kisszebeni, 
Bárt fai és Eperjesi járásokból 
származó önkéntesek segítenek 
a hókatasztrófa által sújtott fal
vakban.
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Concordia chorus – summarium 2018 (I.)
A 2018-as évet lassan magunk mögött hagyva 

elmondhatjuk, hogy sikeres, élményekben 
gazdag évet zárunk.  

Huszonháromszor szerepelt az idén az 
énekkar, ebből 15-ször Észak-Komáromban, 
1-szer Dél-Komáromban, 2-szer Pozsonyban 

és 5 alkalommal külföldön léptünk fel. 
Legmesszebbre Rómába, s a hozzá közeli 

Colleferro városkába jutottunk.

Tekintélyes szám ez, ha azt vesszük, hogy egy amatőr 
együttesről van szó, amely vállalja a próbákkal, fellé-
pésekkel és utazással járó nehézségeket. „Palma sub 
pondere crescit” (Teher alatt nő a pálma): az énekkar 
munkáját igazolni látszik e jól ismert mondás, hi-
szen nem akármilyen eseményeket, hangversenyeket 
mondhat magáénak a kórus ez évben. Munkájának 
legértékesebb gyümölcse a november 15-18-án, a 
Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusversenyen, Buda-
pesten elért Arany Díszoklevél.
Énekkarunk 1980-ban alakult a Csemadok Komá-
romi Helyi Szervezete mellett, hiánypótló együttes-
ként, hiszen magyar vegyes kar nem működött ebben 
az időben a városban. Tehát 38 éve töretlenül, minden 
hétfőn este kezdődik a próba a zeneiskola koncert-
termében. Kórusba járni minden időben helytállást 
jelentett: olyan éneklő együttest, amely azonkívül, 
hogy énekel, társadalmi életet él az énekkaron belül, 
sőt azon kívül is. Ünnepségeken, jelentős esemé-
nyeken vesz részt országszerte, képviseli nemzetét, 
hazáját. Szinte észrevétlenül a szűkebb, de a tágabb 
közösségének építő, megtartó erejévé válik. A kórus-
tagokat is összekovácsolják az együtt töltött hosszú 
órák, hetek, évek. A különböző emberi magatartás 
formák a zenében feloldódnak, a tanult, előadott mű 
iránti tisztelet és szeretet megváltoztatja az éneklők, 
és az őket hallgatók lelkét. Így lesz e társaságnak a 
legfontosabb összekapcsoló eleme a zene!
Mégis: énekeseimnek Bárdos Lajost szoktam idézni, 
aki azt mondta: „51% szöveg és 49% zene”. Figyel-
meztetve ezzel arra, hogy amit énekel a kórus, az ért-
hető, tiszta és világos legyen, mert a jó szövegmon-
dás fölött a muzsika nemesebbé válik. „A magyar 

kiejtést is tanulni kell, még született magyarnak is. 
Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik” 
(Kodály Zoltán).
 Aki belép az énekkar próbatermébe, tudja, hogy be-
éneklés /bemelegítés/ nélkül nem lehet, sőt nem sza-
bad énekelni. Az évek hosszú során a kórusművek 
nehézsége és előadása megkövetelte a kórustagoktól, 
hogy hangjukat, mint „hangszerüket” óvják, vigyáz-
zanak rá és nem utolsó sorban képezzék. Csak így 
tudják tudásukat kamatoztatni és sikerre vinni.
A hétfői próbák mindig a régi és az új művek váltako-
zásában telnek. Készülünk a következő szereplésre, 
de már elővesszük szólampróbán a jövőben előadásra 
tervezett darabokat. Ebben a munkában a két leghű-
ségesebb segítőim a helyi zeneiskola tanárnői: Bakos 
Márta és Szalay Szilvia, az énekkar állandó szólam-
vezetői. Aki énekelt már kórusban, tudja, hogy egy 
többszólamú – szoprán, alt, tenor, basszus – kórusmű 
eléneklése az egyes hangok, szólamok megtanulásá-
val kezdődik. Az itt folyó „egyéni” munka után lehet 
csak összeénekelni a művet. Ehhez azonban sok da-
los ember kell, mivel karénekkel foglalkozunk. Meg-
nyerni az embereket, különösen fiatalokat ez ügynek 
komoly elhatározást igényel. Elkötelezettséget, kitar-
tást és türelmet kérünk egymástól, de mindenek előtt 
énekelni szerető és tudó hölgyeket és urakat várunk 
a kórusba.
Az idei évet 38 kórus-
taggal énekeltük végig. 
Ami azonban ritkán 
fordul elő, hogy min-
denki jelen van, sen-
ki nem beteg, egyéb 
gondja-baja adódik. A 
fellépéseken mindig 
van 25-30 énekes, aki 
a pódiumon áll, s a tőle 
telhető legjobbat tel-
jesíti. Természetesen 
nem vagyunk egyfor-
mán hangilag, énekesi 
tehetséggel megáldva. 
Az énekkarban még-

is minden hang fontos, bár be kell vallanunk, hogy 
vannak meghatározó, a Teremtőtől kapott szép ének-
hangok, amelyek gazdagsága illetve hiánya a kórus-
hangzás minőségét pozitív vagy negatív irányban 
befolyásolhatják. Itt tehát az egyéni felelőség az 
énekkari közösséggel szemben kívánatos és áldásos. 
De minden akadály türelemmel, alázattal és sok-sok 
tanulással legyőzhető!
Érdekes, hogy a tavaszi, nyár előtti fellépések száma 
megegyezik az őszi szereplésekkel (11-11 fellépés). 
Igaz, a tavaszit hat, az őszit négy hónap alatt teljesí-
tettük. Kulturális intézményben kilencszer, templom-
ban hétszer, szabadtéren hatszor lépett fel az énekkar. 
Egyik legmaradandóbb énekes szolgálatunk Rómá-
ban volt október 7-én, amikor a Szt. Péter baziliká-
ban énekelhetünk a vasárnapi szentmisén. A másik 
emlékezetes szereplésünk a már említett budapesti 
Kodály Zoltánról elnevezett kórusversenyen volt. 
Természetesen sokszor énekelt a kórusunk itthon, 
Komáromban is. Kiemelném azt a különös megha-
tottságot, amely Egressy Béni szobrának szeptember 
15-i leleplezését kísérte. Persze minden egyes fellé-
pés egyedi és előkészítést igényel. A mindenkori szer-
vezés, utazás költségeinek lebonyolításában a kórus 
által létrehozott Concordia Chorus Polgári Társaság 
hivatott intézkedni.

(Folytatása következik)

Elmondható, hogy Gúta városának hét évszázados történtében nem volt kiépített szeny-
nyvízvezetéke, sem ivóvízhálózata. A nagy dunai árvizet követően a városfejlesztő mér-
nöki csoport viszont változtatott ezen, főutcái nagy áteresztésű szennyvezetékeket kaptak 
és kiépült egy szennyvíztisztító állomás is. Az ivóvízhálózatban is változás történt, hiszen 
a glóbusz lekötése után a Bős felől érkező ivóvízvezetékre kötötték át. A városnak kellő 
biztosítéka is van a folyamatos ivóvízellátásra, ugyanis Jóka felől is érkezik egy fővezeték, 
amely nem csupán Gúta védettségét biztosítja, hanem a mohi erőművét is, mert a bősi 
vezeték egyben a Léva melletti atomerőmű hűtővizellátását is szolgálja. Az idő múlásával 
azonban a város nem várt arányban növekedett, s a szennyvíztisztító kapacitása kevésnek 
bizonyult. A szennyvízvezetékek körül is sok probléma akadt, ugyanis időközben kiderült, 
hogy a város több részén valamikor a Kis-Duna és a Vág közösen folydogált, s ez utóbbi 
vastag homokréteget rakott le.

Folytatódhat  
a komáromi vár 
kaszárnyájának  
tetőzetfelújítása

A komáromi vár épülete-
it 2003-ban vásárolta meg 
Komárom városa a Védelmi 
Minisztériumtól. Az utóbbi 
években felgyorsult a nem-
zeti kulturális műemlék 
megóvása, felújítása és be-
mutatása.
Az erődben a Ferdinánd és a 
Lipót kapu, valamint a puska-
porraktár renoválása mellett a 
legfontosabb, feladat a kaszár-
nya épületének és tetőzetének 
felújítása. A projekt költségve-
tése csaknem kétmillió eurót 
tett ki, és a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium támogatásával valósul 
meg. A kaszárnya csaknem 
600 méter hosszú tetőszerke-
zetét fel kellett újítani, és ezért 
2017-ben az épület kezelője a 
Városi Művelődési Központ 
sikeresen pályázott a kulturá-
lis minisztériumnál egy újabb 
támogatásért. A tetőszerkezet 
felújításának második szaka-
szára a tárca 550 000 eurós 
támogatást biztosított. A re-
noválás második szakaszát két 
részre osztották. Tavaly a Vág 
menti szárnyat újították fel, 
melynek keretében kerámia 
cserepekkel helyettesítették 
az eternit (pala) tetőburko-
latot, valamint kicserélték a 
megrongálódott fa gerendákat 
is. Az épület látogathatósága 
érdekében a tetőzet padlástér-
ében egy fából készült gyalog-
hidat létesítettek. Felújították 
a kéményeket és a falazott ré-
szeket is. Az omladozófélben 
lévő tetőszerkezet felújítását 
sikerült 2018 végéig befejez-
ni, amely az eredeti terv sze-
rint 2019 végéig tartott volna. 
A kezelő újabb támogatásért 
fog pályázni ugyanis hátra 
van még a Duna menti szárny 
renoválása. Tudni illik, hogy 
Európa legnagyobb egytagú 
tetőzetéről van szó.

Sorozatosan törtek a szennyvíz-
há ló zat betoncsövei. A koráb-
ban születettek még emlékez-
nek, hogy jó három évtizeden 
át harcoltak a szakemberek a 
városközpontban levő élelmi-
szeráruház előtt folyton beom-
ló úttesttel. Többször kellett 
megnyitni az úttestet, mire 
kellő mélységben meg találták 
a homok alatt a szilárd alapot. 
Hasonló helyzet volt a Sport 
utcában, a Szent Anna szobor-
nál levő kereszteződésben is. A 
legnagyobb problémát a Szlo-
vák utca jelentette, ahol időről-
időre beomlott az úttest, sőt a 
múlt század hetvenes éveiben a 
csőtörésnek áldozatul esett egy 
családi ház is.
Tavaly az ott lakók ismét felfi-
gyeltek az úttest süllyedésére. 
A Nyugat-szlovákiai Víz- és 
Csatornázási Művek (ZVaK) 
szakemberei az úttest felbon-
tása után szembesültek azzal a 
kellemetlen hírrel, hogy a cső-
törés mellett ismeretlen mély-
ségig futóhomok van, s a pilo-
nos megoldással sem lehet új 
csővezetéket lefektetni, mert 
továbbra sem szűnne meg a 

csőtörés veszélye. A vízkezelő 
vállalat több építési csoportot 
is megszólított, ám ilyen prob-
lémával még nem találkoztak. 
A döntő megoldás a múlt év 
nyarán született meg, amikor 
a korábbi betoncsövet vas-
tagfalú, speciális műgumiból 
készülttel cserélték ki a hiba-
forrás szakaszán. A munkála-
tok lényegében befejeződtek, 
az ülepedéshez azonban még 
idő kell, így a Szlovák utca 
aszfaltozására májusig még 
várni kell. Addig bizony az ott 
lakóknak továbbra is el kell 
viselni a lezárt utca okozta 
kellemetlenségeket.
Ebben az esetben nincs felelős, 
ugyanis kiderült, hogy az árvíz 
utáni felújítás és városfejlesz-
tés során nem volt idő mélységi 
talajvizsgálatot elvégeztetni. 
Amikor kiásták a szennyvízve-
zetéknek való árkokat, akkor az 
adott mélységben még tömör 
talaj volt, a homokrétek az alatt 
50-80 centiméterre volt, s az 
évek folyamán a megnöveke-
dett súly, illetve szivárgás miatt 
történtek a törések.
Továbbra is megoldás nélkül 

maradt a város szennyvíztisz-
tításának ügye. A meglévő be-
rendezések elavultak, kapaci-
tásuk évek óta nem elegendő. 
Bővítésre állami támogatást 
nem kaphatott a város, mert 
több, mint húsz évvel ezelőtt 
már fel kellett volna épülnie 
egy újnak. A városi beruházás-
ra adott volt a pénzügyi keret, 
a biológiai, és vegyszerekkel 
megoldott kombinált tisztítás, 
viszont nem vált be, mert a ta-
lajvíz állandó mozgása miatt a 
rendszerbe homok került, ami a 
gépeket tette tönkre.
Több éves tárgyalás kezdődött 
el a város és a vízművek kö-
zött, s fordulatra csak a múlt 
év végén került sor. A ZVaK 
vezetősége vállalta, hogy vá-
rosi önrész nélkül, ingyen fel-
építi Gútának a minden igényt 
kielégítő és kellő kapacitástar-
talékkal rendelkező szenny-
víztisztítót. Horváth Árpád 
polgármester minderről a múlt 
év végén már beszámolhatott a 
képviselőtestületnek, s január 
15-én ennek igazolása is meg-
történt.
Az adott napon a városházán a 

Nyugat Szlovákiai Víz- és Ka-
nalizációs Művek képviselői, a 
Komáromi Járási Hivatal Kör-
nyezetvédelmi Osztályának ve-
zetője és szakdolgozói, illetve 
az AD Consult Rt. Bratislava 
tervezőiroda képviselete, vala-
mint az önkormányzat tanácsá-
nak tagjai jelenlétében került 
sor az egyeztető tárgyalásra. 
Kiderült, hogy a beruházó 
cég a jelenlegi, Szlovák utcai 
szenny víztisztitó melletti terü-
letén építené ki az újat, amely 

a 21. század technológiájának 
megfelelően zárt rendszerű 
lesz. Maga a beruházás értéke 
1,5-2 millió euró lesz. Az épü-
letegység úgy készül el, hogy 
bármikor bővíthető legyen a 
szükséges kapacitás növelése 
érdekében. Azért is esett erre 
a területre a választás, mivel a 
Szlovák utcai telep rendelkezik 
kellő számú adminisztratív he-
lyiséggel, raktárakkal, megfele-
lő trafóállomással, bekötőúttal, 
valamint innen indul tovább a 
főnyomó vezeték a Vágnál lévő 
beömlőig.
Az új szennyvíztisztító kö-
zelsége nagyban elősegíti azt, 
hogy a város területfejlesztési 
tervében szereplő Déli Zóná-
ban épülő lakásokhoz nem kell 
külön normalizált szennygöd-
röt, vagy házi tisztító berende-
zést építtetniük a háztulajdo-
nosoknak.

Morovič Orsolya
felvételei

Ajándékok a 
kis betegeknek
A Komáromi Jókai Színház 
a decemberben szervezett 
jó té konysági játékgyűjtésen 
beérkezett adományok egy 
részét január 11-én juttatta 
el a komáromi kórház gyer-
mekosztályára.
A szervezési osztály munka-
társait Süsü, a sárkány kísérte 
el, nem kis meglepetést okoz-
va a kórház dolgozói, és a kis 
betegek számára. Volt, aki kis-
sé bátortalanul, más örömmel 

mutatkozott be Süsünek és állt 
mellé egy közös kép erejéig.
MUDr. Kuchtová Helena dok-
tornő elmondta, hogy ezen az 
osztályon pár hetestől 19 éves 
korig fogadják a kis betegeket. 
Az osztályon 18 férőhely van, 
de mindig tartanak fenn he-
lyeket az akut esetek számára. 
Amíg a kis betegek kénytele-
nek a kórház vendégszeretetét 
élvezni, a játékok sokat segíte-
nek majd az idő gyorsabb, fel-
hőtlenebb eltöltésében.

 Ozgyin Erika
 Komáromi Jókai Színház

A gútai Szlovák utcai szenny-
vízvezeték végső megoldását 
speciális, vastagfalú cső be he-
lye zé sé vel lehetett csak meg-
oldani a vezeték alatti sú gó-
ho mokréteg miatt. Ez a cső, 
amely a város felső részének 
szennyvizét viszi a víztisztítóba, 
többé már nem szakad be.

Előrelépés a gútai szennyvízvezetékek és a tisztítómű ügyében

Hamarosan több évtizedes probléma oldódik meg



4

MŰSORA JÁNLAT
Február 26-tól  február 1- ig

SZOMBAT
M1
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 Éjsza-
kai program

TV2
7.05 Mesék ,  12 .15 Hu n-
ga r i k u mok ka l  a  v i lág 
kör ü l ,  12 .50 Csapd ába 
csa lva ,  13.20 P iedone , 
a  z sa r u (ola sz),  15.50 
Wal ke r,  a  t exasi  kopó 
(a mer.) ,  16.55 Heg y i 
dok tor  (német) ,  18.0 0 
Tények ,  18.55 Á l lj ,  vag y 
jövök!  (a mer.) ,  21.0 0 
Need for  Speed (a mer.-
a ngol) ,  23.55 Sz t á l i ng-
r ád (orosz)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.10 A 
simlis és a szende (amer.), 
13.20 Cobra 11 (német), 
14.25 Páratlan páros 
(amer.), 15.30 A lázadó 
(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
A tanár (magyar), 21.05 
Gengsz terzsar uk (amer.), 
0.00 Mad Max 3. (amer.)

RTL II
8.45 Tűsarok nyomozó 
(amer.), 11.30 Álom.net 
(magyar), 13.30 Az első 
millióm története, 14.30 
ValóVilág, 19.30 Harry 
Potter és a halál ereklyéi 
II. (angol-amer.), 22.00 Va-
lóVilág, 23.30 Kopp-kopp 
(amer.)

M2
12.45 Mir r-Mur r kandúr 
kalandjai, 13.00 Roger, 
az űr járó, 14.15 A kis 
sárkány kalandjai, 16.40 
Dr. Plüssi, 18.15 Zarafa 
(f rancia-belga), 20.15 Vi-
olet ta (argent in), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.45 Éjszakai 
szolgálat (angol-amer.), 
23.50 Akvár ium Stage 
Pass, 0.50 Szeretők, uta-
zók (spanyol)

Duna tv
8.15 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  9.25 Divat  é s  de -
s ig n ,  12 .55 Rex Rómába n 
(német) ,  13.45 A z olaj -
he rceg (német- ola sz), 
15.20 For ró mezők (ma -
g ya r) ,  17.0 0 Gasz t ro -
a ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.30 A DA L , 22 .16 Fe r-
t őzés  (a mer.) ,  0.05 Ga -
l a mbok őr zői  (a mer.)

Duna World
11.20 Miér t? (magyar), 
13.00 Híradó, 14.15 Csa-
lád-barát , 15.50 OJD, 
16.20 Amer ikában jár-
tunk, 16.55 Színe-java , 
17.50 Erdély i tör téne-
tek , 18.55 Térkép, 19.30 
A DAL, 21.40 Zsüt i 100, 
22.40 Tóth János (ma-
gyar), 23.35 Opera Café

Pozsony 1
13.15 A test titkai, 14.20 
Miss Marple (angol), 
15.50 A szuper csel (fran-
cia), 17.45 Úttalan uta-
kon, 18.25 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 21.30 
Talk show, 23.20 Marple 
kisasszony (angol)
Pozsony 2
14.20 Vadászmagazin, 
15.00 Tudományos ma-
gazin,  16.00 Műkorcso-
lya EB, 18.30 Esti  mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Do-
kumentumfilm, 22.05 A 
szobalány meséi,  22.55 
Babilon Berlin (német) 

Markíza tv 
8.55 A gyűrűk ura (amer.), 
12.40 Amazing Spider-
Man (amer.), 15.40 Harry 
Potter és a Főnix Rendje 
(amer.), 18.20 Így mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
A tenger szívében (amer.), 
23.05 A sivatag fogságá-
ban (amer.)

JOJ TV
11.00 Ne mérgesítsd a bé-
biszit ter t! (amer.), 12.10 
A láthatatlan tesó (amer.), 
13.50 A szövetség (amer.), 
18.20 Házikedvencek, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor t , 20.35 
Minden, amit szeretek, 
23.15 Ötéves jegyesség 
(amer.), 2.10 Jessabelle 
(amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 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
8.55 Mása és a medve 
(orosz), 10.30 Több, mint 
testőr (amer.), 13.10 Ri-
post, 13.45 A csendőr és a 
földönkívüliek (f rancia), 
15.50 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 16.55 He-
gyi doktor (német), 18.00 
Tények, 18.55 Amerikába 
jöt tem (amer.), 21.30 A 
törés (amer.), 0.00 Fenn-
síkok csavargója (amer.), 
2.25 Utóélet (magyar)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.05 Há-
zon kívül, 12.45 A simlis és a 
szende (amer.), 14.35 A tanár 
(magyar), 15.30 Az igenem-
ber (amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Renegátok (amer.), 
20.55 A magányos lovas 
(amer.), 0.40 Negyedik típu-
sú találkozások (amer.)

RTL II
8.30 Ígéret földje (amer.), 
10.40 Ne csókold meg a 
menyasszonyt! (amer.), 
12.30 Segítség, bajban 
vagyok!, 17.30 Harry Pot-
ter és a halál ereklyéi II. 
(amer.-angol), 20.00 Való-
Világ, 23.00 BeleValóVi-
lág, 23.30 A fekete ötven 
árnyalata (amer.)

M2
12.45 Mir r-Mur r kandúr, 
13.15 Tündér i keresz tszü-
lők , 14.15 A k is sárkány 
kalandjai , 15.50 Tigr is 
és Micimackó, 16.40 Dr. 
Plüssi , 17.50 Vampir ina , 
18.15 Szájkosaras kosa-
ras (amer.), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 Az élet 
szép (olasz), 23.45 Az 
ígéret f öldje (amer.)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 Ízőrzők, 13.50 
Földünk nagy folyói, 
14.45 Hat tyúdal (magyar), 
16.30 Hogy volt?, 17.25 
Borbás Marcsi szakács-
könyve, 18.35 Őrangyal 
(amer.), 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.00 
Vakvilágban (lengyel), 
22.55 Élet mindenáron 
(cseh) 

Duna World
10.15 A DAL, 13.00 Hí-
radó, 13.50 Vaspar ipával 
a Székelyföldön, 14.50 
Telek i Sámuel út ján, 
16.00 Látlelet a Föld ről , 
17.10 Színe-java , 18.15 
Erdély i tör ténetek , 18.50 
Öt kont inens, 19.20 Ha-
zajáró, 20.00 Gasz t roan-
gyal , 21.35 Koller Éva bá-
torsága , 22.00 Ebéd előt t , 
23.10 Hogy volt?

Pozsony 1
11.30 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Poi rot  (a ngol) , 
15.40 A ra ny idők ,  16.45 
A Szent  Er zsébe t- t é r 
(sz lová k),  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 K r i s t á lyszá r ny, 
22 .30 A nő,  a k i  v i s sza -
t é r  (ola sz),  0.15 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
12.35 Biat lon, 13.35 Mű-
korcsolya EB, 15.45 Jég-
korong, 18.45 Est i mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Al-
ber t Einstein , a zseni, 
21.50 Mint Bonnie és 
Clyde, 23.40 Éjszaka a le -
véltá rban

Markíza tv
10.50 Chart Show, 13.00 
Testreszabott kérdé-
sek, 13.30 Forrest Gump 
(amer.), 16.40 Jó tudni!, 
17.50 Autóiskola, 19.00 
Híradó, 20.30 Mad Max 
(amer.), 23.05 A Bourne-
rejtély (amer.-német)

,JOJ TV
9.05 A láthatatlan tesó 
(amer.), 10.45 Restar t , 
12.20 James Bond (an-
gol), 14.50 Ismerkedés 
(cseh), 16.50 A nyaraló, 
17.50 Új lakások, 19.00 
Kr imi, 19.30 Híradó, 
20.25 Spor t , 20.35 A he-
tedik mennyország, 22.45 
13 (amer.)

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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 Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.10 Ameriká-
ból jöttem (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 A mentalista (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.35 Drága örö-
kösök (magyar), 20.35 
Barátok közt, 21.10 Éjjel-
nappal Budapest, 22.25 Dr. 
Csont (amer.), 23.55 Castle 
(amer.)

RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 
18.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 23.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Méz-
ga család különös kaland-
jai, 13.00 Franklin, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
19.15 Sam, a tűzoltó, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
Születet t szinglik (amer.), 
21.25 Én vagyok it t!, 22.40 
Akusztik, 0.45 Az ígéret 
földje (amer.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 14.15 Vég-
telen szerelem (török), 
15.10 Hat nővér (spanyol), 
16.05 Rex felügyelő (né-
met), 17.05 Ridikül, 18.35 
Sorsok útvesztője (tö -
rök), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Kékfény, 21.25 A 
legendák hivatala (amer.), 
22.25 Nyomoz a profesz-
szor (amer.), 23.55 Alpesi 
nyomozók (oszt rák)

Duna World
11.20 Szerető f ia, Péter 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Roma magazin, 14.20 
Család-barát, 15.55 Élet-
kor, 16.20 Ízőrzők, 17.00 
Öt kontinens, 17.30 Ízőr-
zők, 18.10 Gasztroangyal, 
19.05 Pannon expressz, 
19.35 Reviczkyvel az er-
dőben, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 15.15 Történelem, 
16.55 Hegyi doktor (német), 
17.45 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Lazítsunk! (olasz), 22.10 
Riporterek, 22.45 Max fel-
ügyelő (szlovák), 23.45 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 13.00 
Rektor úr, 15.30 Nemzeti-
ségi magazin, 16.30 Autó-
szalon, 18.00 Mézga csa-
lád, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 Dokumentumfilm, 
22.25 A vágy titkos tárgya 

Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.55 NCIS (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi történe-
tek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Autóiskola 
(szlovák), 21.35 Pofázunk 
és végünk (amer.), 23.35 
NCIS (amer.)

JOJ TV
11.00 Mentők (szlovák), 
12.35 Topsztár, 13.00 Dr. 
Csont (amer.), 15.00 Rend-
őrök akcióban, 17.25 Men-
tők (szlovák), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkog-
nitó, 23.00 Elő az igazság-
gal!

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.00 Tények 
délben, 12.30 Walker, a te-
xasi 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 Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.10 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 A mentalista (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.35 Drága örö-
kösök (magyar), 20.35 Ba-
rátok közt, 21.10 Éjjel-nap-
pal Budapest, 22.25 Házon 
kívül, 22.55 XXI. század, 
0.00 Castle (amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 17.20 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.20 Showder Klub, 22.00 
ValóVilág, 23.30 Anyák gyön-
gye (amer.), 2.00 Gyilkos haj-
sza (amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Mézga 
család, 13.00 Franklin, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
19.05 Sam, a tűzoltó, 19.40 
Charlie iskolába megy, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Szü-
letett szinglik (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Az ígéret földje 
(amer.)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.20 
Végtelen szerelem (török), 
15.15 Hat nővér (spanyol), 
16.10 Rex felügyelő (olasz), 
18.35 Sorsok útvesztője (tö-
rök), 19.30 Honfoglaló, 20.25 
Önök kérték, 21.25 Diagnó-
zis (lengyel), 22.20 Cédrus-
liget (amer.)

Duna World
11.20 Ráktérítő (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Család-barát, 
16.15 Hazajáró, 16.45 Tér-
kép, 17.30 Ízőrzők, 18.10 
Gasztroangyal, 19.05 Pan-
non ex pressz, 19.35 Revicz-
kyvel az erdőben, 20.00 Be-
ugró, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 15.15 Közlekedj 
okosan, 16.25 Olaszország, 
16.55 Hegyi doktor (német), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 A maffia csak nyáron 
gyilkol (olasz), 21.25 Mata 
Hari (orosz), 22.10 Banks 
főfelügyelő (angol), 23.40 
Sherlock Holmes kalandjai 

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Tudományos magazin, 15.30 
Ruszin magazin, 16.25 Az 
árnyék nélküli vidék, 18.00 
Mézga család, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 Do-
kumentumfilm, 21.00 Ember-
ség, 22.25 Talkshow, 23.35 
Emberség

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.50 Családi törté-
netek, 12.55 NCIS (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi törté-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Jó tudni!, 
23.35 NCIS (amer.)

JOJ TV
9.00 Tárgyalóterem, 11.00 
Mentők (szlovák), 12.35 
Topsztár, 13.00 Dr. Csont 
(amer.), 15.00 Rendőrök ak-
cióban, 16.30 Hírek, 17.25 
Mentők (szlovák), 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 
Restart (szlovák), 22.00 9-1-
16 (amer.), 23.00 Plasztikai 
műtétek

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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 Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.10 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
15.50 A mentalista (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.35 Drága örökö-
sök (magyar), 20.35 Bará-
tok közt, 21.10 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.25 Halálos 
fegyver (amer.), 0.00 Castle 
(amer.)

 RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.20 Showder Klub, 
22.00 ValóVilág, 23.30 Bele-
ValóVilág

 M2
11.30 Pityke, 12.00 Mézga 
család, 13.00 Franklin, 15.00 
Brümmögők, 15.45 Szuper 
négyes. 17.25 Mickey egér ját-
szótere, 18.15 Szófia hercegnő, 
19.40 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.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint egy-
szerűen!, 14.20 Végtelen 
szerelem (török), 15.15 Hat 
nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 Ri-
dikül, 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.35 
Arisztokraták (angol), 
21.30 A becsület ideje (len-
gyel), 22.30 Mephisto (ma-
gyar-osztrák), 0.55 Kékfény

Duna World
11.35 Búcsú a kikötőben 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi műsorok, 13.50 Ecra-
nul nostru, 14.20 Család-
barát, 16.00 Magyar gazda, 
16.55 Novum, 17.25 Ízőr-
zők, 18.05 Gasztroangyal, 
19.00 Pannon expressz, 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.00 Híradó, 21.35 
Ridikül, 22.30 Honfogla-
ló, 23.20 M5 híradó, 23.55 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 16.25 Olaszország, 
16.55 Hegyi doktor (német), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Bounty (amer.), 22.35 
Gyilkosságok (amer.), 0.10 
Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 12.30 
Élet a levegőben, 14.30 A 
diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 18.00 Mézga csa-
lád, 18.30 Esti mese, 20.10 
A Föld, 21.05 Az állatok 
élete, 22.25 Mozi, 22.50 
Anasoft Litera 2018

 Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok 12.00 Családi tör té-
netek, 12.55 NCIS (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi tör té-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Char t Show, 
22.35 Autóiskola (szlo-
vák), 23.40 Hogyan fog-
junk pasit (amer.)

JOJ TV
9.00 Tárgyalóterem, 11.00 
Mentők (szlovák), 12.35 
Topsztár, 13.00 Dr. Csont 
(amer.), 15.00 Rendőrök 
akcióban, 17.25 Mentők 
(szlovák), 18.25 IQ Taxi, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Anya vagyok (szlo-
vák), 22.35 Sam (amer.), 
23.35 Plasztikai műtétek

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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 Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.10 Columbo 
(amer.), 0.30 Tények extra

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
15.50 A mentalista (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.35 Drága örökö-
sök (magyar), 20.35 Bará-
tok közt, 21.10 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.25 Páratlan 
páros (amer.), 0.00 Castle 
(amer.)

RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.20 A gyanú árnyé-
kában, 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, 15.45 Szu-
per négyes, 16.35 Miss BG, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 19.05 Brümmögők, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Ki-
berMa, 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Az ígéret földje (amer.)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.50 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.25 Honfoglaló, 14.15 
Végtelen szerelem (tö-
rök), 15.05 Hat nővér (spa-
nyol), 15.55 Rex felügye-
lő (olasz), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Fábry, 21.45 Tóth Já-
nos (magyar), 22.20 Match 
point (angol-amer.)

Duna World
11.30 Római karnevál (ma-
gyar), 14.20 Család-barát, 
15.55 Kék bolygó, 17.20 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Pannon exp-
ressz, 19.35 Reviczkyvel az 
erdőben, 20.00 Szenes Iván 
ír ta Andreával, 21.00 Hír-
adó, 21.35 Ridikül, 22.30 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 14.25 
Sherlock Holmes kaland-
jai (angol), 16.25 A vi lág 
madár távlatból , 16.55 He-
gyi dok tor (német), 17.45 
A párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Aranyidők, 21.30 
Az én ismeretlen barát-
nőm (német), 23.00 Az 
élet örömei, 23.30 Talk-
show

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.20 
Az állatok élete, 16.25 
Energetika, 17.15 Az iga-
zság, 18.00 Mézga család, 
19.50 Híradó, 20.10 Doku-
mentumfilm, 22.25 Törté-
nelem, 23.15 Rendőrség, 
23.30 A levéltárban

Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 Jószom-
szédi viszonyok, 11.55 Csa-
ládi történetek, 13.00 NICS 
(amer.), 14.55 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Szere-
tők (szlovák), 22.45 Csalá-
di történetek, 23.40 NCIS 
(amer.)

JOJ TV
9.00  Tárgyaló te rem, 
11.00  Mentők ,  12 .35 
Topsz tár ,  13 .00  Dr . 
Csont  (amer . ) ,  15 .00 
Rendőrök  akc ióban , 
17 .25  Mentők ,  19 .00 
K r i m i ,  19.30  H í r a dó, 
20.35  Elő  az  igazság -
ga l ! ,  22 .00  Cs i l lag  szü-
le t ik ,  23 .25  Res ta r t

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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 Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.10 Tiszta 
szívvel (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.55 Éjjel-
nappal Budapest, 14.10 
Drága örökösök (magyar), 
15.15 A mentalista (amer.), 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.05 Drága örö-
kösök (magyar), 20.05 
Barátok közt, 20.40 Éjjel-
nappal Budapest, 21.55 A 
harminchármak (amer.)

 RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 18.20 
A gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 22.00 Való-
Világ, 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Méz-
ga család, 13.00 Franklin, 
14.00 Tesz-vesz város, 15.00 
Brümmögők, 17.25 Mickey 
egér játszótere, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Család-
varázs, 21.25 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Az 
ígéret földje (amer.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen, 13.25 Hon-
foglaló, 14.20 Végtelen 
szerelem (török), 15.15 Hat 
nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (olasz), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Tíz elveszett év (amer.), 
22.16 Egy háború (dán)

Duna World
11.35 Tizenhat város ti-
zenhat lánya (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.20 
Család-barát, 15.55 Tenisz 
Davis Kupa, 19.00 Pannon 
expressz, 19.30 Reviczky-
vel 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 ma-
dártávlatból, 16.55 Hegyi 
doktor (német), 19.00 Hír-
adó, 20.30 Mit tudom én!, 
22.00 Úttalan utakon, 22.35 
Kóma (amer.)

Pozsony 2
11.05 Mézga család, 12.45 
Műlesiklás, 14.20 Sport 
reménységek, 15.00 Te-
nisz, 19.50 Híradó, 20.35 
Az erdőkerülő felesége 
(szlovák), 22.05 Talkshow, 
23.05 Lady Macbeth

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi tör té-
netek, 13.00 NCIS (amer.), 
15.00 Jószomszédi vi-
szonyok, 16.00 Családi 
tör ténetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Har ry Pot ter 
és a félvér herceg (amer.-
angol), 23.25 A halot tlátó 
(amer.)

JOJ TV
12.35 Topsztár, 13.00 Dr. 
Csont (amer.), 15.00 9-1 
1-6 (amer.), 16.00 Rend-
őrök akcióban, 17.25 
Rendőrök akcióban, 19.00 
K r imi, 19.30 Híradó, 
20.35 22 lövés (amer.), 
23.30 A félelem szimfóni-
ája (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Téli gondoskodás virágainkról

*Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, 
lakópark építésére alkalmas, a 
községi fejlesztési tervben is sze-
replő) telek. Tel.: 0907 789 807.

h u m o r - c s o k o r
A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az 
utcán. Arra jön a komája:
– Hallja, kend, mit áll itt hajadonfőt ebben a 
hidegben?
– A házban ráncba szedtem az asszonyt, most 
meg kéne egy bátor ember, aki ki merné hozni 
a sapkámat...
– Miért szorítja a szöszi mindkét kezét a fülére? 
– Hogy nehogy elröppenjenek a gondolatai.
A skót iskolában kémiaóra van. A tanár meg-
kérdez egy tanulót:
– Mit gondolsz, ha beledobom ezt a pennyt 
ebbe a savval teli edénybe, feloldódik?
– Semmi esetre sem – feleli a tanuló.
– Jól van, fiam. És miért nem?
– Mert ha feloldódna, akkor nem tetszene be-
ledobni.

Egy hétfő reggel a postás éppen szokásos 
körútját rója, amikor látja, hogy Kovács 
jön ki a kukához egy láda üres üveggel a 
kezében.
– Csak nem házibuli volt nálatok a hétvé-
gén? – kérdezi a postás.
– De, még szombat este volt a buli, de csak 
most kezdek magamhoz térni. Vagy 15 pár 
volt nálunk, és elég sok pia fogyott, aztán Ki 
vagyok én?-t játszottunk. – mondja Kovács.
– Azt meg hogy kell?
– Minden pasi bevonul egy szobába, és 
egyenként jönnek ki, felül álcázva, alul sem-
miben. A lányok pedig kitalálják, ki kicsoda.
– Hű, de kár, hogy nem voltam itt! – kiált fel a postás.
– Talán jobb is, mert legalább ötször hang-
zott el a neved!...

Postás és az idegenek

December havi szerencsés nyertesünk a gútai Vas Erzsébet. Nyereményét postán küldjük.
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!

Komárom
UHLIE – SZÉN

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.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Ha kitekintünk az ablakon, 
akkor láthatjuk, hogy ismét 
elkezdedődött a komolyabb 
lehűlés időszaka, és ilyenkor 
sokszor elfeledkezünk arról, 
hogy a szobai zöldeknek is 
drasztikus változást jelente-
nek a késő őszi, téli körülmé-
nyek. 
A probléma egyszerűen kör-
beírható. Míg a kinti növények 
számára a téli pihenőidőszakot 
megbízhatóan jelzi a fény és a 
hőmérséklet együttes csökke-
nése, addig a lakásban lévő 
kedvencek a fűtés miatt csak 
a jelek egyikét kapják meg. 
Az átlagosan 20-22 0Celsius 
fokos benti hőmérséklet késő 
tavaszi, nyár eleji klímát idéz, 
a fény ugyanakkor ennek az 
időszaknak csupán a töredé-
ke. Ez összezavarja a szoba-
növényeket, fejlődésük ab-
normálissá válhat (megnyúlt, 
satnya, sárguló hajtásokat nö-
veszthetnek), legyengülnek, 
és könnyebben 
támadják meg 
őket betegségek, 
kártevők. A pi-
henőidőszakban 
az öntözés és 
t á p a n y a g u t á n -
pótlás igényei is 
megvá l toznak . 
A lelassult növe-
kedésű, vagy ve-
getáló növények 
ezekből is kevesebbet kérnek 
ilyenkor, így ha a téli locso-
lások nem ritkulnak, esetleg 
erőteljes tápanyagutánpótlást 
alkalmazunk, tovább bonyo-
lítjuk a helyzetet. Ezek a fő 
okai annak, hogy a lakásban 
tartott zöldek legkönnyebben 
télen pusztulnak el. A fentiek 
tükrében a megoldás is egy-
szerűnek tűnik, meg kell te-
remteni az évszaknak, vagy a 
növény igényeinek megfelelő 
körülményeket.
A gyakorlatban ez azonban 
mégsem pofonegyszerű. A 

vízellátást és a tápanyagok 
földbe juttatását – benti cse-
repes növényekről lévén szó 
– egyedileg, a növény igénye-
inek megfelelően adagolhat-
juk. Bajban akkor leszünk, ha 
kedvencünk több fényt kíván-
na, vagy alacsonyabb hőmér-
sékleten érezné jól magát.
A fűtött szobában meleg van, 
a levegő jobbára száraz, és 
kevés a bejutó fény. Vannak 
azonban olyan növények, me-
lyek jól tűrik az efféle kondí-
ciókat. A pletyka, sárkányfa 
(dracéna), anyósnyelv, és a 
rákvirág ide tartoznak, és a 
broméliafélékkel sem lesz 
gond. A kaktuszok és pozsgá-
sok a meleget és a száraz le-
vegőt szeretik, kevés fény hiá-
nyában azonban nyújtózkodó, 
gyenge, sárgás hajtásokat, le-
veleket hozhatnak. Ezért őket 
vagy a lehető legtöbb fényhez 
juttatjuk (jól szigetelő ablak 
párkányára például), vagy a 

hőmérsékletet csökkentjük, 
körülbelül 5-10 oCelsiusra, 
hogy a növekedés megálljon. 
Utóbbi esetben fényből sem 
kell sok, tehát egy fagymentes 
pince, fűtetlen előszoba, vagy 
zárt lépcsőház megfelelő. Más 
szobanövényeknek a fény-
hiány okozza a problémát. 
A fokföldi ibolya, csuporka, 
ciklámen, könnyező pálma, 
fikusz és a papucsvirág ideális 
esetben a lakás legfényesebb 
helyén tartózkodik télen is, 
nem túl melegben (15 oCelsi-
us környékén). Utóbbit termé-

szetesen nem egyszerű meg-
oldani, hiszen nem fogunk 
családilag vacogni a mama 
kedvenc ibolyája kedvéért, 
de azért nem lehetetlen meg-
felelő helyet találni, például 
egy üvegezett lépcsőházban, 
vagy fényesebb előszobában. 
Amennyiben a lakás, vagy 
szoba fekvése kedvező a fény 
szempontjából, elég lehet, ha 
az ablak közelébe csoporto-
sítjuk a fényigényesebb pél-
dányokat, főleg, hogy a he-
lyiségen belül általában itt a 
legalacsonyabb a hőmérséklet 
is. Szellőztetéskor természe-
tesen tegyük hátrébb őket, a 
kintről beáramló hideg levegő 
végzetes lehet. A páfrányok és 
orchideafélék pedig elsősor-
ban a párás levegőt kedvelik, 
amelyet vagy szobai párolog-
tatással (fűtőtestre helyezett 
vizes edénnyel, de akár úgy is, 
hogy a mosott ruhát bent tere-
getjük), vagy párologtató tál-

cával biztosíthatunk nekik. 
Utóbbi esetben a cserepek 
alá kaviccsal, aprókővel 
megszórt tálcát tegyünk, 
melyre vizet öntünk, és 
erre állítjuk a cserepeket. 
Ha más lehetőség nincs, 
a páraigényes növénye-
ket akár a fürdőbe, vagy 
a konyhába is átköltöztet-
hetjük, persze fény azért 
jusson nekik.

Mint az a fentiekből is kiol-
vasható, egységes, általános 
teendő nem határozható meg 
a szobanövények téli tartásá-
val kapcsolatban. A legfon-
tosabb az, hogy tudatosuljon 
bennünk, hogy a lakás zöld-
jei télen kihívásokkal néznek 
szembe, és nekünk kell segíte-
nünk rajtuk. Szánjunk rá egy 
hétvégi délutánt, hogy sorba-
vegyük a négy fal közti flórát, 
és akár internetes segítséggel 
tájékozódjunk az igényeik fe-
lől.

–ezm–

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Legszívesebben visszavo-
nulna egy időre, de ne tegye – legalábbis ne teljesen. Sokat segíte-
ne ebben a helyzetben, ha meg tudná beszélni nyomasztó érzéseit 
valamelyik bizalmas barátjával és az is, ha magában meditálna 
bármely olyan érzéséről vagy megnyilvánulásáról, amit szíveseb-
ben tartana titokban.
HALAK (február 21. – március 20.) Ez a hétvége bizony bővel-
kedik a váratlan és kellemes eseményekben. Rég volt ennyire si-
keres és lendületes, régen imádott ennyire élni. Minden sejtje tele 
van energiával, mindennek csak a jó oldalát látja és közben mégis 
reálisan képes szemlélni az embereket és történéseket.
KOS (március 21. – április 20.) Végre újabb kihívások jelentek 
meg az életében és ön máris azt érzi, hogy életre kelt. Szüksége 
van az ösztönzésre, az elérendő célokra. Kitartásának és alapos-
ságának most érett be a gyümölcse. Új lehetőségek kínálkoznak, 
talán egészen váratlanul és főként váratlan helyről.
BIKA (április 21. – május 20.) Ez a hét különösen termékeny, 
nagyon hatékonyan tud dolgozni, és bármilyen megbeszélést, 
egyeztetést saját előnyére fordíthat. Jól érzi magát a bőrében és 
ezt nem is tudná eltitkolni. Csak úgy ragyog és ez persze hatással 
van az ellenkező nem tagjaira is.

IKREK (május 21. – június 21.) Előfordulhat, hogy egy régi is-
merőssel való találkozás felszakít önben rég elfelejtett sebeket. 
Ne temesse el érzéseit, elég sok idő eltelt már, ideje lenne végre 
végiggondolni, hogy mi is történt akkoriban. A jó dolgokat őrizze 
meg, a kellemetlenekből pedig tanulja meg a leckét. A rosszból 
is lehet okulni!
RÁK (június 22. – július 22.) Emberismerete és megérzései elég 
pontosak ahhoz, hogy átlássa, az adott helyzet meghozhatja-e ön-
nek azt az előrelépést, amelyre olyan régóta vágyik. Azt azonban 
tudnia kell önmagáról, hogy hajlamos azt látni, amit épp látni 
akar. Legyen egészen őszinte magához!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha nem találja a meg-
oldást az önt gyötrő problémára, keressen olyan elfoglaltságot, ami-
nek semmi köze az ügyhöz. A kikapcsolódás segít megteremteni a 
kellő távolságot és objektivitást, ami lehetővé teszi, hogy mindenki 
számára kielégítő választ találjon a kérdésre.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha párja panaszkodna 
vagy csak némán duzzogna, amiért keveset foglalkozik vele, 
ne sértődjön meg, mert ha őszinte önmagához, el kell ismernie, 
hogy bizony van alapja. Mostanában kitöltik gondolatait mun-
kahelyi problémái, és csak felszínesen figyel rá.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Tisztázza kedvesével 
a lényegtelennek tűnő apróságokat. Ez nem feltétlenül azt jelenti, 
hogy minden szót kielemeznek, de fontos, hogy párja érezze, ön 
is foglalkozik a kérdéssel, komolyan veszi az ő érzéseit és meglá-
tásait. Így könnyebb lesz áthidalni a problémát.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha csak teheti, szakít-
son időt ezen a héten személyes kapcsolatai ápolására. Ha valaki-
vel beszélgetni szeretne, ne csak futtában tegye, hanem adja meg 
a módját és hívja meg az illetőt egy teára, kávéra. Egy jó beszél-
getés nem csak kikapcsolja, de új támpontokat is adhat önnek.
NYILAS (november 23. – december 21.) Végre úgy érzi, tényleg 
tudja magáról, hogy kicsoda. Magabiztos, kezében tartja a szá-
lakat, nincs kétsége önmagával és a világhoz való viszonyával 
kapcsolatban. Ha keményen és etikusan dolgozik, érezni fogja, 
hogy amit most megél, az a teljes és megfelelő kifejeződése ben-
ső valójának.
BAK (december 22. – január 20.) Kapcsolataiban ezen a héten 
könnyen előfordulhatnak érzelmi kitörések és könnyen támad ve-
szekedés, különösen, ha tüntető érzéketlenséget tanúsít társa vagy 
barátai/barátnői érzelmei iránt. Ez minden közeli kapcsolatára 
nézve igaz lehet, de főleg női kapcsolataira vonatkozik.
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Eladók
hízók élve,

vagy hasítva
(120-220 kg).
T: 0908 133 315

F l o o r b a l l

Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Eladó árpa
Gútán.

Tel.: 0915 343 546

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

Szépen csillog az ezüstérem is
Két nemzet is a saját találmányának tartja ezt a játékot. Az 
1960-as évek végén az Egyesült Államokban már játszották a 
floorhockey nevű játékot (hasonló ütőkkel a mostaniakhoz). 
Svédországban is kitaláltak egy nagyon hasonló játékot az 
amerikaihoz, amit innebandynak neveztek el. A svéd szövetség 
1981-ben alakult meg, a játékszabályokat is ekkor rögzítették, 
a floorball név a Nemzetközi Floorball Szövetség (Internatio-
nal Floorball Federation, IFF) megalakulásától 1986-tól hasz-
nálatos. Ezt a sportágat Komáromban Zdeno Pazdera testne-
velőtanár honosította meg, s diákjai korosztályuk legjobbjai 
közé tartoznak.
A Rozmaring utcai AI csapata 
január 11-én vett részt a kerü-
leti versenyen, amelyet Nyitrán 
rendeztek meg. A résztvevő 
csapatok két csoportban küz-
döttek a mindenki mindenkivel 
elv alapján. A komáromi diák-
lányok hatalmas küzdelmek 
után, csoportelsőként kerültek 
a döntőbe. Itt a sokkal tapasz-
taltabb érsekújvári lányokkal 
néztek farkasszemet. Ádáz 
csata folyt a pályán, de végül 
a 3:1-es győzelemnek az újvá-

riak örülhettek. Véleményünk 
szerint a kerületi ezüstérem is 
dicséretre méltó.
A komáromi Rozmaring Utcai 
AI csapata: (felső sor balról)
Pazdera Zdeno (a csapat edző-
je), Sochová Sandra, Ďuríko-
vá Barbora, Susiková Tímea, 
Koprdová Dáša, Trubačíková 
Sara, Ďuríková Tamara, (alsó 
sor) Hoang Nikoleta, Pelantová 
Lucia, Andruškó Zina (hiány-
zik Nagyová Dominika és Ora-
vecová Daniela).

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  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

* Eladó Gútán a Mezei 
(Poľná) utcában egy jó 
állapotban levő családi ház 
nagy telekkel, melléképülettel, 
36 ezer euróért. Tel.: 0905 266 
224.
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Kerületi bronzérmes a Selye János Gimnázium csapata
Az új évben sem állt 
meg az élet a sport-
versenyek terén a ko-
máromi Selye János 
Gimnáziumban. 2019. 
január 14-én került sor 
a középiskolások futsal 
kerületi döntőjére. A 
versenyen rendkívül 
izgalmas meccsek zaj-
lottak, végül a Selye 
János Gimnázium 
csapata az előkelő 3. 
helyen végzett. A ko-
máromi gimnázium 
csapatának résztve-
vői: (a fényképen bal-
ról fent) felkészítő dr. 
Gyurenka István tanár 
úr, Záborský János, 
Beke Bálint, Mézes Pé-
ter, Ölvecky Máté, Leszkó Levente, Gál Márk, (alsó sorban) Nagy Dávid, Beke Zsolt, Hallman 
Gergely, Molnár Zoltán, Jankulár Tamás, (a fényképről hiányzik) Bagita Benedek, Cagala Dávid 
és Hollósi Csaba. Andruskó Imre, a SJG igazgatója

Előkészítő 
mérkőzések:

Soroksár SC (NB2) – 
KFC Komárno 0:2 (0:1) * 
Hetény – Érsekújvár A 3:4 
* KVSE Dél-Komárom – 
Marcelháza 1:0 * Pribeta – 
Iža 8:3, Lakatos 3, Szakál 2, 
Benča 2, Gašparik * Komját 
– Gúta 4:2 góllövők: Renczés 
(2)* Ógyalla – Szőgyén 8:1 
* Pat – Dunamocs 8:8 (7:1). 

A vereség ellenére vastapsot érdemeltek a komáromi egyetemi röpisek
Komárom – Kassa 1:3 (-20, -20, 20, -18)

A papírforma szerint is a kassaiak voltak esélyesebbek, ám a komáromi csapat minden erejét 
latba vetve harcolt. A kassai csapat többnyire támadó szervát alkalmazott, a komáromiaknak 
viszont csak egyharmada szervált erősen. 
Az első szett elején a komáro-
miak voltak jobb formában és 
5:2-re vezettek, ám a vendégek 
folyamatosan javítottak és 6:6-
ra egyen-lítettek. Ezután már 
gyorsan elhúztak a vendégek, 
folya-matosan megőrizték a 
vezetést. A második szett az el-
sőhöz hasonló volt. A kassaiak 
csaknem hibátlanul játszottak, 
viszont a komáromiak jóval 
több hibát vétettek. Míg a ven-
dégek két szervát rontottak, a 
hazaiak hetet.
A harmadik játszmára a hazai 
csapat fordított a játékstílusán. 
Szinte nem ismertek elvesztett 
labdát, pontosabban és erőseb-
ben is szerváltak, a támadásuk 
és védekezésük is helyén volt. 
Már a szett első harmadában 
érezhető volt, hogy a játszmát 
irányítani tudják és nem en-
gedték meg, hogy a vendégek 
vezetéshez jussanak. Idővel la-
zítottak a komáromiak, s ennek 
eredményeképpen a hazaiak 
csak 5 ponttal nyerték a szettet.
A találkozó zárórészében a 
kassaiak folytatták azt a gyors 
támadójátékot, amely döntő 
pillanatokban rájuk jellemző. A 

JUDO CLASSICS EDZÉSEK
Minden pénteken 18:30-tól a több, mint negyedszázados sikeres 
eredményekkel büszkélkedő gútai cselgáncsozók többgenerációs 
edzéseket tartanak. Az idősebbektől a fiatalabb harcosok kitartást 
és tapasztalatot szerezhetnek, a régiek az utánpótlás hevétől pedig 
megfiatalodnak. Akik szőnyegre lépnek: Kanyicska Máté, Decsi 
Attila, Benyó Viktor, Czina Gergő, Kárpáty Ernő, Gubien Márk, 
Fekete Ákos, Szabó Margaréta, Román Sanyi, Fördős Tomáš, 
Benko Peter, Szabó Ákos és Keszeli Róbert. Várják a régi csel-
gáncsozók jelentkezését.

MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye
74:77 (18:18, 20:18, 22:22, 14:19)

Szombaton a komáromi férfi kosárlabdacsapat drámai végjátékban, az utolsó másodpercben 
vesztette el a Privigye elleni mérkőzést. Fortuna asszony azonban ezúttal nem fogadta kegyeibe 
a komáromiakat. A két csapat fej-fej mellett harcolt, egyenrangú partner volt. Egy perccel a 
találkozó vége előtt egy hárompontossal egyenlítettek a vendégek, majd Jones szánta rá magát 
a dobásra és ezzel a hárompontossal már győztek a privigyeiek.

vendégek fokozatosan elhúztak 
4-5 ponttal, s ezt az előnyt meg 
is őriztek. Az igaz, hogy az elő-
döntőbe a kassaiak jutottak, de 

a szurkolók elsősorban a hazai 
csapatot éltették, amely tisztes-
ségesen helyt állt.

Nem termett babér
Komáromnak a keleti végeken...

MIRAD Eperjes – VK Spartak SJE Komárom
3:0 (25:16, 25:23, 25:23)

A hazai pályán játszó eperjesiek számára kulcsfontosságú a 
találkozó, hiszen győzelem esetén a legjobb négy közé juthat-
tak. Ennek megfelelően Eperjes hatalmas irammal kezdte a 
találkozót.

A találkozó Jankovič kosará-
val kezdődött, ám ez után a 
Johnson vezette Privigye so-
rozatban 10 pontot szerzett. A 
komáromi mesteredző, Miljan 
Čurovič ekkor időt kért, s a 
taktikai utasítások alapján csa-
patának sikerült a felzárkózás. 
Az első tíz perc után 18:18 volt 
az állás.
A második negyedben már 
kiegyelítődött a komáromi 
csapat játéka, igaz, szoros 
volt a küzdelem, bár több ve-
zető egyéniségünk nem találta 
meg a kellő ütemet. A máskor 
remek Brooks, csak a szünet 
előtt tudta megszerezni első 
pontjait, és 20 perc alatt csupán 
négyet jegyzett, míg 3 szemé-
lyi hibát is beírtak a neve mel-
lé. Így is a félidőre kétpontos 
előnyt (38:36) harcoltak ki a 
komáromiak.
A szünetet követően az 
O’Reilly-Brooks duónak kö-
szönhetően Komárom nak 

sikerült „meglépnie” ellen-
felétől. A vendégek csapata 
már 5-6 ponttal is lemaradt 
az MBK-tól. A privigyei mes-

ter időkérése után erősödött 
a vendégek védekezése, így a 

negyed végére újfent csak két 
pont volt a Duna-partiak elő-
nye, de végül döntetlenre vég-
ződött a harmadik játékrész.

Az utolsó játékrész-
ben mindkét csapat 
idegesen játszott, egy-
re több hibát vétettek, 
de érezhető volt, hogy 
a komáromiak irányít-
ják a játékot. Ismét 
időt kértek a vendé-
gek, ennek köszön-
hetően három perccel 
a találkozó vége előtt 
71:72-re módosult az 
állás. Ezúttal a komá-
romi mester kért időt 
és tanácsa alapján. 
Egy perc volt hátra, 
mikor O’Reilly dön-
tetlenre javította az 
állást. Ezután mind-
két csapat felfokozott 
tempóban, de pontat-

lanul játszott. Hét másodperc-
cel a vége előtt még a győze-
lemért támadhattak a vendégek 
és az utolsó másodpercben 
Jones egy remek triplával meg-
nyerte csapatának a meccset.
A komáromi kosarasok így 
továbbra is a tabella hatodik 
helyén állnak, egy ponttal 
lemaradva az egyaránt 31 
pontos Zsolna-Privigye duó 
mögött.
Komárom legjobbjai: Janko-
vič 4, Milošević 14, O’Reilly 
18, Delić 9, Brooks 16 (Hunter 
2, Goodman 11, Hlivák, Stoja-
nov, Kürthy).

Irány a 3. forduló
Lapzárta után, január 
23-án Iglóra utazik a 
komáromi csapat, amely 
ezen a találkozón kezdi 
az alapszakasz harmadik 
fordulóját. Idehaza a komá-
romi csapat január 26-án 
a Raj Zsolna kosarasait 
fogadja.

Két hét alatt négy tornát szervezett  gútai Gooal Academy
A gútai Gooal Academy Labdarúgó Akadémia már hatodik alkalommal szervezte meg 
a hagyományos téli teremtorna-sorozatát. Január 12-én az U10 és U11-es, január 13-án az 
U9-es, illetve január 19-én az U8-as korosztályok csapatai „vették birtokukba” a városi 
sportcsarnokot.
Az összesen 19 csapatot fel-
vonultató seregszemlén 7 gú-
tai csapat kapcsolódott be a 
küzdelmekbe. Három 2., egy 
3. és két 4. helyezést értek el. 
Minden korosztálynál díjazták 
a legjobb kapust, góllövőt és 
a legjobb gútai játékost is. A 
tornák elsődleges célja az volt, 
hogy minél több játéklehető-
séget adjon az akadémia edzé-
seit látogató focista csemeték-
nek, akik hazai környezetben 
mutathatták meg tudásukat a 
„nagyérdemű” közönség előtt.

EREDMÉNYEK:
U10/U11 korosztály
(január 12. szombat)

1. FKM Érsekújvár * 2. Goo-
al Academy Gúta (lilák) * 3. 
Gooal Academy Gúták (vörö-
sek) * 4. Gooal Academy Gúta 
(fehérek) * 5. TJ Kisújfalu * 6. 
ŠK Naszvad * 7. OTJ Tótme-
gyer * 8. TJ Dynamo Örsújfa-
lu.

A legjobb kapus 
címét a naszvadi 
Kovács Dorián ér-
demelte ki, a leg-

jobb góllövőjét Ollé 
Roland (Gooal Academy Gúta 
– lilák). A legjobb játékos cí-
mével az érsekújvári Stjepano-
vič Mário büszkélkedhet, míg 
a legjobb gútai játékos  Fördős 
Máté (Gooal Academy Gúta – 
vörösek) lett.

U9 korosztály
(január 13. vasárnap)

1. FKM Érsekújvár * 2. Gooal 
Academy – vörösek * 3. MŠK 
Ógyalla * 4. Gooal Academy – 
fehérek * 5. FK Slovan Duslo 
Vágsellye * 6. FC DAC 1904 
Dunaszerdahely * A legjobb 
kapus: Barkóci Denis (MŠK 
Ógyalla * a legjobb góllövő: 
Lapos Szabolcs (FKM 
Érsekújvár), a legjobb játékos: 
Keszeg Áron (Gooal Academy 

Gúta – feketék), a legjobb gútai 
játékos: Horváth Péter (Gooal 
Academy – fehérek).

U8 korosztály
(január 19. szombat)

1. MŠK Ógyalla * 2. Goo-
al Academy – sárgák * 3. 
FKM Érsekújvár – fehé-
rek * 4. Gooal Academy 
– lilák * 5. FKM Érsekúj-
vár – zöldek. * A legjobb 
kapus címét Mikulič Se-
bastian (FKM Érsekújvár 
– zöldek) érdemelte ki, a 
legjobb góllövő Šimunči 
Filip (MŠK Ógyalla) lett, 
a legjobb játékos: Lévai 

Erik (Gooal Academy 
– sárgák) lett. A legjobb 
gútai játékosnak Angyal 
Tamás (Gooal Academy 

– lilák) bizonyult.
  Németh Péter

A komáromi teremfocitornának
a Bauring City a győztese

B. Diamonds – Torpedo Vodka 13:5  * Amfora – Aktiv Siv. 
Roh. Csigák 2:1 (1:0), góllövők: Kurucz 2 – Turza * Bauring 
City – Barracuda 3:2 (2:1) góllövők: Oršolík 2, Gál – Matič, 
Obert.
A torna végső bajnoki táblázata
1. Barracuda 10 9 0 1 77:33 27 44 
2. B. Diamonds 10 5 2 3 60:48 17 12
3. Bauring City 10 5 1 4 59:44 16 15
4. Aktiv Siv. Roh. Csigák 10 4 2 4 57:49  14 8
5. Amfora 10 4 0 6 47:51 12 -4 
6. Torpedo Vodka 10 0 1 9 24:99 1  -75

A komáromiaknak ezúttal nem 
segített az időkérés sem, mert 
az eperjesiek folyamatosan át-
törték a komáromi védelmet 
és megérdemelten jutottak 9 
pontos előnyhöz. A második 
harmadban az eperjesiek több 
játékost is kipróbálhattak, ám 
a komáromiak is összeszed-
ték magukat a támadásban. Az 
eperjesiek azonban úgy lát-
szott  legyőzhetetlenek, viszont 
23:14-nél megtört a lendületük. 
Ezt kihasználva a komáromi-
ak „rákapcsoltak” és 24:23-at 
mutatott az eredményjelző. Az 
utolsó percek az eperjesieket 
hozták előnybe. A harmadik 

játékrészben a vendégek vol-
tak kezdeményezőbbek, sokáig 
előnyben voltak és az eperjesiek 
csak 16-15-nél vezettek először. 
Innen viszont már nem adták 
ki a kezükből az irányítást és 
végül ismét 25:23-ra nyertek. 
Az eperjesieknek megadatott, 
hogy a tabella negyedik helyén 
várhassák a következő fordu-
lót. Komárom az első 18 meccs 
után a hetedik helyen fejezte be 
az idényszakaszt. Hamarosan 
elkezdődik a rájátszás. Komá-
rom mellett Felsővízköz, Mia-
va, Trencsén, Zólyom és Ólubló 
küzd majd, hogy ott legyen a 
legjobb 8 között.

A sikeres U11-es  
érsekújvári csapat

Apróságok a győrszentiváni tornán

Az U8-as korosztály számára rendeztek a múlt hét végén a 
magyarországi Győrszentivánon téli kupaversenyt, amelyen 
részt vettek a KFC „apróságai” is. A komáromi csapat a 
torna ezüstérmese lett úgy, hogy csak egy esetben hagyták el 
vereséggel a pályát. Gólarányuk négy győztes és egy vesztes 
meccs után 12:4 lett. A komáromi Damian 12 góllal a torna 
legjobb pontszerzőjének járó kupát is átvehette.



Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

ÚJSZÜLÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak soraink-
ból: a komáromi Pintér József (78 éves), Géczy-
Tóth Lajos (88 éves), Rozkošná Magdaléna (91 
éves) Vincze Gizella (91 éves), Wenthová Margi-
ta (72 éves), Tokár Emil (71 éves), Bočánek Boris 
(66 éves), a gútai Forró Mária, szül. Dobroczky 
(79 éves), Forró Ilona, szül. Tóth (97 éves), Vi-
cze Leonard (63 éves), a madari Szabó Erzsébet 
(78 éves), a marcelházai Édes Eszter (80 éves), 
a vágfüzesi Molnár László (69 éves), a hetényi 
Szokolová Helena (67 éves), Vörös István (71 
éves), a keszegfalvai Majer Mária (77 éves), a 
nagykeszi Horváth Mária (87 éves), a zsemlékesi 
Pavleová Olga (74 éves). 

 Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a lakszakál-
lasi Baranyai Boglárka, a bogyai Kosár 
Linda, a trnavai Kajan Richard, a mar-
celházai Ladičová Jázmin és Góth Havier, a har-
csási Lakatos Krisztofer, a komáromi Haris Fre-
ia Meabea, Pepo Sofia, Németh Orsolya, Petruš 
Pablo és Barta Liza, az ógyallai Čerešník Teodor 
és a komáromfüssi Lukáč Šimon.

január 26-án Vanda
január 27-én Angelika
január 28-án Károly, Karola
január 29-én Adél
január 30-án Martina
január 31-én Marcella
február 1-én Ignác

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat.
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Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, a volt kollégáknak,

a Szlovák Horgászszövetség
gútai alapszervezete tagjainak

és mindazoknak, akik január 18-án
elkísérték utolsó útjára,

a gútai temetőbe a szeretett édesapát,
apóst, nagyapát,

Varga Jánost,
aki életének 76. évében távozott szerettei köréből.

Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,

melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

A Dunatáj receptkönyvéből

Tejfölös karaj
Hozzávalók / 4 adag:

80 dkg sertéskaraj
80 dkg burgonya
10 dkg zsír
5 dkg liszt
2,5 dkg vaj
2 db erőleveskocka
1 fej vöröshagyma
1 pohár tejföl
1 kávéskanál pirospaprika
só
bors
1 kávéskanál mustár

Hozzávalók:
3 dkg élesztő
3 dl tej
1 tk cukor
50 dkg liszt
(+ a szóráshoz)
2 db tojás sárgája
2 ek porcukor
2 dkg margarin (vagy vaj)
1 csipet só
1 ek rum vagy rumaroma
(elhagyható)
olaj (a sütéshez)

A tálaláshoz:
porcukor
lekvár

Szalagos fánk

Elkészítés:
Az élesztőt felfuttatjuk a langyos tejben egy kevés cukorral. 
A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját, a por-
cukrot, a margarint (nem kell megolvasztani), a sót és a rumot, 
végül a felfutatott élesztőt. Jól összedolgozzuk, majd 30 percig 
kelesztjük letakarva, szobahőmérsékleten.
A megkelt tésztát lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
kiszaggatjuk, és ismét kb. 25 percig pihentetjük letakarva.
Előmelegítjük az olajat. A fánkok közepébe az ujjunkkal lyu-
kat vagy mélyedést nyomunk, és az olajba tesszük, majd fedő 
alatt 1 percig sütjük. Ezután megfordítjuk, és ismét 1 percig 
sütjük fedő nélkül. Konyhai papírtörlőre szedjük, porcukorral 
és lekvárral tálaljuk.

Elkészítése:
A megmosott, szárazra törölt húst szeletelés után kissé kiklopfoljuk, 
azután megsózzuk, bekenjük mustárral, és forró zsírban mindkét ol-
dalát szép pirosra sütjük.
A szeleteket félretesszük, és a zsiradékhoz adjuk az apróra vágott vö-
röshagymát. Amikor kissé megfonnyadt, rászórjuk a lisztet, megszór-
juk pirospaprikával, felöntjük a leveskockából készült 2 dl levessel, és 
jól kiforraljuk, majd rátesszük a húsokra. Sóval, borssal ízesítjük, és 
még fél óráig pároljuk. Hozzáadjuk a tejfölt, és további 5 percig főzzük.
Közben a megfőtt burgonyát áttörjük, hozzáadjuk a vajat, elkever-
jük, megszórjuk petrezselyemzölddel a burgonyát, pecsenyéstálra 
rakjuk a szeleteket, és megöntözzük a mártással.
Minden savanyúság illik hozzá.
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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


