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Ezután nem csak a Kuciak-féle gyilkossággal vádolják
Zsuzsová Alenát, további két társa is lakat alá került

Egyre jobban szorul a hurok
Basternák László gyilkosa
megbízóinak nyaka körül
Kürti Zsolt felvétele

Ünnep és megemlékezés
a komáromi zsidó hitközségben

Vasárnap délután a komáromi Menház előadótermében a
résztvevők megemlékeztek az ENSZ által január 27-re meghatározott Holokauszt Emléknap alkalmából a koncentrációs
táborok felszámolásáról és megtartották a fák újévi ünnepét
(Tu Bisvat).
Megdöbbentő, hogy Európa dozatairól, a körülbelül 6 millió
lakosságának 27 százaléka emberről, aki már soha nem térnem tudja, hogy mit jelent a hetett vissza szeretteihez.
holokauszt kifejezés, a világ- A Zsidó Hitközség a megemlétörténelem legnagyobb tömeg- kezés alkalmából Radnóti Mikmészárlása. 1945. január 27- lós „…kit végül is megölnek…”
én az első ukrán front néhány című soraira összeállított műkatonája lépett be elsőként az sort mutatta be, amely a költő
auschwitzi haláltábor kapuján. életének utolsó hat évét mutatA látvány döbbenetes volt. ja be művei, levelei, naplóbeHalottak mindenütt, az élők jegyzései alapján. Az előadást
pedig emberi roncsok voltak Szűcs József állította össze, a
csupán. 1942–45 között majd zenei aláfestést Molnár Árpád
2 millió ember pusztult el a biztosította.
legnagyobb náci haláltábor- A résztvevők Tu Bisvat, a fák
ban. 2006-tól január 27. – az ünnepe alkalmából 15 féle gyüENSZ határozata alapján – a mölcsöt fogyasztottak, főképp
holokauszt nemzetközi em- olyat, amit a Tóra is említ, pélléknapja. A világon mindenütt dául szőlőt, fügét, datolyát, grámegemlékeznek a népirtás ál- nátalmát, olajbogyót.

Menyhárt
József
a jelöltek
listáján

Menyhárt József, az
MKP köztársaságielnök-jelöltje január 28-án, 14 órakor
leadta a jelölését támogató
aláírásokat a parlamentben.
Az MKP elnökét elkísérték a
petíciós bizottság tagjai: Bárdos Gyula, Őry Péter, Hájos
Zoltán, Knirs Imre és Hor
váth Árpád.

Múlt héten szerdán hajnalban házkutatásokat végzett a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) a Nyitrai, a
Nagyszombati és a Pozsonyi kerületben. A razzia során hét személyt vettek őrizetbe vagyon elleni, valamint különlegesen súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetésének gyanújával. A rendőrség az akció előtt kiterjedt,
titkosszolgálati vizsgálatot végzett, s mivel megalapozott a gyanú, hogy közülük négyen érintettek lehetnek a
Basternák László ellen elkövetett bérgyilkosságban is. A bevetés a Heineken név alatt zajlott, ami ellen a sörgyárak konzorciuma hevesen tiltakozott. A razzia során őrizetbe vett személyek közt van Mosnár Vladimír,
a Kuciar-gyilkosság megrendelőjeként megismert Zsuzsová Alena egykori sofőrje, Ostružlík Roman – aki a
választások idején Basternák László legfőbb ellenfele volt – és V. László. A többi letartóztatottat a kihallgatás
után szabadon bocsátották.

Basternák László, a meggyilkolt ógyallai polgármester
ügyével összefüggésben akciózott a rendőrség. Mint az
ismert, az ógyallai expolgármester gyilkosa rács mögött
van, azonban még nem derült
fény a megrendelő kilétére.
Andrusko Zoltán a Kuciakgyilkossággal ös�szefüggésben több
alkalommal is kitért
arra, hogy Zsuzsová
Alenát
összefüggésbe lehet hozni
az ógyallai gyilkossággal is (egyébként Zsuzsová nevét
állítólag a garamszentkereszti – Žiar
nad Hronom – fiatal jogász és városi
képviselő meggyilkolásával
is összefüggésbe hozták). A
további nyomozás során kiderült, hogy Mosnár Vladimír

(felvételünkön) kapcsolatban
állt a bérgyilkosság elkövetése miatt 25 évre elítélt Štefan
Kaluzzal. Bizonyítható, hogy
a gyilkosságot megelőzően
Kaluz és Zsuzsová is beszélhettek egymással telefonon.
A Basternák-gyilkosságot követően ráadásul gyanús pénzmozgások is
lezajlottak köztük, pontosabban Zsuzsová 4
ezer eurót utalt
Mosnár barátnőjének bankszámlájára.
Érdekes, hogy
Zsuzsová Alenát és Mosnár
Vladimírt
a
gyilkosságot
követően csak tanúként hallgatták ki a Basternák-gyilkosság ügyében, sosem szerepeltek a gyanúsítottak listáján.

Meghirdették az 56. Jókai Napokat

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom városa, és a Komáromi Városi
Művelődési Központ meghirdette az 56. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar
amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját.
A legnagyobb felvidéki fesztivált és az
amatőr színjátszók versenyét, illetve a
kísérőrendezvényeket idén június 11-16. között
rendezik meg Komáromban.
Jelentkezni kizárólag írásban lehet – postai úton
vagy e-mailben – március 31-ig a következő
címen:
Komáromi Városi Művelődési Központ,
Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom
(a borítékra írják rá „Jókai Napok”),
e-mail: csengel.monika@gmail.com.

A szervezők arra kérik a nevezőket, hogy a
jelentkezés tartalmazza a csoport és vezetője
nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; az
előadás címét, szerzőjét és műfaját!
További információk a 0907/799823, 035/
7713 547, 7713 550-es telefonszámokon és
a feltüntetett e-mail címen Bajkai Csengel
Mónikánál.
Remélhetően a csaknem hat évtizedes múltra
visszatekintő Jókai Napok idei rendezvényét is
a magas művészeti színvonal jellemzi.

Reményteljes hírek a múltból,
jelenből és a jövő felől

Aki azt állítja, hogy nincs szükség a felvidéki magyar összefogásra, az nem mond
igazat, és nem akar jót közösségünknek,
amelynek lélekszáma az elmúlt húsz év során 100 ezerrel fogyatkozott. Aki azt állítja,
hogy a kedvezőtlen folyamatot a széthúzás
megszüntetése, az ezért felelősök félreállítása és számonkérése lassíthatja, közel
jár az igazsághoz. Aki azt állítja, hogy az
összefogás megvalósítása egy egyszerű
folyamat, és csak akarni kell mindkét oldalon, messze jár a realitástól. Most mégis
mintha pislákolna a fény az alagút végen,
és olyan elgondolkodtató „hírek” érkeznek a múltból, jelenből és talán a jövőből
is, amelyek óvatos optimizmusra adhatnak
okot. Duray Miklós múltidézéssel üzent a
jelennek, amikor Kövesdi Károly interjú-

jában arra utalt, hogy 1994-ben a felvidéki
magyarok 80 százaléka egységet akart, és
nehézségek, politikai áldozatok és kompromisszumok árán ez meg is valósult négy
évvel később. Szerinte ma is lehetne szó
az újraegyesülésről. Ha például megszólítanánk a Most‑Híd választóit, lehetséges, hogy – néhány személytől eltekintve
– azt mondanák, egyesülni kell. Mivel
ugyanúgy, mint a kilencvenes években
az FMK-ban (és részben az MKDM-ben
is) a közeljövőben a vegyespárt választói
közül is egyre többen fognak úgy gondolkodni, hogy a felvidéki magyarságnak az
egység hiánya rosszat tesz, és félre kell
állítani azokat a politikusokat, akik a megosztottsággal csak pozícióik megtartására
valamint maguk és szűkebb környezetük

meggazdagodására gondolnak. A múltból
levont következtetések után a jelenben
bíztató jel lehet az, hogy a felvidéki magyar pártvezérek közül az egyik, Menyhárt József, az MKP elnöke Ung-vidéki
és bodrogközi kampányútja során Királyhelmecen határozottan kijelentette: „egy
kisebbség esetén a megosztottság luxus.
Hozzátette azt is, hogy aki ellene megy az
újra összekovácsolódásnak, az nem közösségi, hanem egyéni célt követ! Nos, mivel
a Most-Híd államfőjelöltje a felvidéki magyar egységet soha nem tűzte ki célként
zászlajára, nem is tartja lényegesnek, így
könnyen kódolható egykori magyar választói számára az is, hogy Bugár saját
egyéni érvényesülését a közösségi cél elé
helyezi.
Száraz Dénes

Napjainkban már ismertté vált,
hogy az MKP országos vezeté
sében is szereplő, a párt megyei
és járási elnöke, illetve megyei
képviselő, Basternák László
ellen akkoriban folyamatosan
éles ellenkampányt folytató
Ostružlík Roman fő támogatója
és kampányának irányítója, „ötletgazdája” éppen Zsuzsová és
Andrusko voltak.
Letartóztatásuk óta nem sok
derült ki, az viszont kiszivárgott, hogy a sofőrként „tevékenykedő” Mosnár már bevallotta, hogy ő volt a Basternák
László elleni gyilkossági kísérletsorozat első, sikertelen végrehajtója.
Ostružlík – aki korábban a
Most-Híd parlamenti képviselőlistáján szerepelt és állítása
szerint az őrá szavazók voksait Bastrnák Tibor komáromi
expolgármester javára számolták el – esetében befolyásolás,
Mosnárnál befolyásolás és illegális tevékenység folytatásának
lehetősége miatt indítványozták
az előzetes letartóztatást.
A rendőrség csütörtökön erősítette meg, hogy gyilkosságban
való bűnrészességgel gyanúsította meg Alena Zsuzsovát,
Roman Ostružlíkot, Vladimír
Mosnárt és Ladislav Véghet.
A vizsgálat során Mosnár elismerte, hogy Zsuzsová sofőrje
volt és több alkalommal pénzt

is kölcsönöztek egymásnak.
Mosnár egy ideig kapcsolatban
állt Štefan Kaluzzal, aki lelőtte
az ógyallai polgármestert.
A szükséges intézkedések elvégzését és a helyzet kiértékelését követően január 24-én
előre megfontolt gyilkosságban való bűnrészességgel gyanúsították meg a három személyt. V. László ellen ejtették
a bűnvádi eljárást.
Alena Zsuzsová, Ján Kuciak
újságíró és jegyese meggyilkolásának egyik gyanúsítottja jelenleg is letartóztatásban
van. A gyilkosság megrendelésével gyanúsított terhelt nem
fellebbezett a Besztercebányai
Specializált
Büntetőbíróság
határozata ellen. A bíróság
december elején utasította el
a szabadlábra helyezési kérelmét, amelyet a négy gyanúsított a Kuciak-gyilkosság
gyanúsítottjai közül elsőként
adott be.
A Speciális Ügyészi Hivatal
ügyésze múlt héten csütörtökön indítványozta a büntetőeljárást a gyanúsítottak ellen. A
szombaton, délután egy órakor
kezdte el tárgyalását a besztercebányai Specializált Büntetőbíróság és ötórás tárgyalás
után meghozta döntését, mely
szerint Roman O.-t és Vladimír
M.-et. előzetes letartóztatásba
helyezte.

Elfogták a bátorkeszi
templom fosztogatóit

Mint arról korábban már hírt adtunk, ismeretlen tettesek betörtek a bátorkeszi római katolikus templomba és letépték a
falakról az adománygyűjtést szolgáló perselyeket. Ezt követően ellopták a templom hangosítására szolgáló erősítőt is.
Az eltulajdonított perselyeket tó berendezést pedig eladták.
a helyi temetőben megtalál- Ez utóbbi már visszakerült a
ták, természetesen feltörve és templomba. A templom foszkifosztva. Sokkal jelentősebb togatói viszont nem számolaz anyagi kár, amely a műem- tak azzal, hogy az okozott kár
lékké nyilvánított templom két nagyságától függetlenül, a törajtajának feltörésekor kelet- vény szigorúan bünteti a kegyeleti, illetve általános tiszkezett.
Miközben tartott a nyomozás, teleti helyek megsértését, amit
az ökumenikusság példaképé- háromtól tíz éves börtönbüntevé váltak a bátorkesziek, akik téssel sújthat. A két elkövető
gyűjtést szerveztek a károk el- egyelőre szabadlábon várja a
hárítása érdekében. Mindenkit bíróság ítéletét.
megdöbbentett azonban a faluban, hogy kiderült, a 21 éves
Gyula és a 23 éves Marián volt
az elkövető, akik a perselyekből származó pénzt egymás
között elosztották, a hangosí-
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Tanulmányi kiránduláson
a Selye gimi III. C-s diákjai

Kirándulásunk első úticélja a Cyberjump Trambulin Park volt.
Itt a hagyományos trambulinokon kívül sok más egyéb játék is
várt ránk, például trambulinon ugrálva kosárlabdázhattunk, röplabdázhattunk vagy kidobósozhattunk. Ez a hely remek volt, hisz
itt levezethettük a stresszt, akadálypályákon mérhettük össze
erőnket, bátorságunkat és ügyességünket, jobbnál jobb játékokkal játszhattunk és megküzdhettünk a puha kockák elnyelő tengerével, amiből alig lehetett kimászni.
Következő programként a Láthatatlan Kiállításra látogattunk el.
Nagyon érdekes és egyben megdöbbentő volt. Egy rövid időre
átélhettük, milyen is lehet a vakok élete, és a sötétben, csupán
többi érzékszervünkre hagyatkozva, különböző helyszíneket és
szituációkat ismerhettünk meg az ő szemszögükből. Itt csoportvezetőink, maguk is látássérültek voltak, akiktől minden felmerülő kérdésünkre választ kaphattunk.
Exkurziónk utolsó állomása a Vígszínház volt, ahol A diktátor
című darabot néztük meg. Chaplin utolsó darabjával betekintést
nyerhettünk a történelem egy sötét korszakába, mindezt igazi
„Eszenyis” tálcán tálalva. Mind az előadás, mind a színészi játék
remek volt, tökéletes lezárása utazásunknak.
Terbák Enikő Krisztina

HÍVOGATÓ Az Isten báránykája
Január 24-én a délutáni órákban sor került az első a Marianum Egyházi Iskolaközpont
által szervezett HÍVOGATÓRA. A gyerekek szép számmal jelentek meg, és nagyon
aktívan vettek részt a foglalkozáson. Először egy mesét
hallgattak meg, majd el is készítették a báránykát. Örömmel tanulták meg, és énekelték
el a: Kisházad, földi életed…
című dalocskát. Nagyon jó
hangulatú délután volt. A gyermekek pontos, szép munkát
végeztek. A második foglalkozásra február 14-én kerül sor.

Kik követik Samu István távozását?

A tagok többsége Gútán
az MKP eddigi vezetése mellett döntött

Az utóbbi napokban az írott és elektronikus sajtót elárasztották az MKP gútai szervezetében történt változások. Ez a
fogalmazás azonban így nem pontos. Az történt ugyanis, hogy a párt önkormányzati frakciójának, a járási és az országos
elnökségének határozata alapján megszűnt Samu István párttagsága. Az alapszervezet tagságának egy része nem tud
megbékélni az esettel és összeesküvési elméletek sorát gyártja, pedig csak arról van szó, hogy az alapszervezet vezetősége
a pártszabályok alapján járt el.
Samu István egy elvhű, ám be, a párt elnökévé dr. Viola hogy Samu több alkalommal is MKP és a jelenlegi városvezenéha túlfűtött, rendkívül am- Miklóst választották. A megyei önállósította magát és többek tés mellett kampányoltak. Az
biciózus fiatalként robbant be választások idején Samu kép- között – megbízás nélkül a párt önkormányzati szavazás mega felvidéki magyarság politikai viselőjelöltnek jelentkezett, s nevében – a Híd embereivel is lepetésekkel is szolgált. Viola
Miklós 1163 szavazattal nyert,
életébe. Megfelelő tapasztalat egy kis szervezéssel azt is el- tárgyalt.
nélkül, de már 2016-ban úgy érte, hogy Violát az alapszer- Samu elkövette azt a hibát, míg jelölttársaira átlagosan
érezte, hogy komolyabb előre- vezet ne támogassa. Minden hogy nem vette észre, a mö- 895-en szavaztak, ellentétben
lépést is el tud érni az MKP-n igyekezete ellenére dr. Viola és götte álló „segítők” többsége a Köz-Érttel, ahol Samu 805
belül. A helyi szervezet koráb- Horváth Árpád polgármester a városban nem népszerű, és szavazattal bekerült a képvisebi elnöke elfoglaltsága miatt megyei képviselő lett, Samu inkább rontanák, mintsem tá- lőtestületbe, de csoportjának átlagban csak 367 szavazata volt.
lemondott, s ő úgy érezte, hogy István pedig nem. A párton mogatnák őt az előrejutásban.
alkalmas lenne a pártelnöki belüli funkciókért folyó belső A legutóbbi önkormányzati vá- Ez annak is köszönhető, hogy
szerepre. Ennek bebiztosítása harcokból sem került ki mindig lasztások során a két választó- ő és néhány követője titokban
érdekében hirtelenjében párt- győztesen. A járási pártelnök körzetben két csoportban küz- nem a párt által javasolt Hortagnak jelentkeztek barátai és székét nem sikerült megsze- döttek a párt jelöltjei, de nem váth Árpádot támogatta, hanem
családtagjai is, hogy létszám- reznie, az országos elnökség- egységesen. Samu István és egy másik jelöltet.
ban is megerősítsék Samu tá- beli tagságot igen! Az elnökség támogatói a Köz-Ért, Violáék Ezek után érthető a pártalapmogatását. Az ötlet nem vált azonban nem vette jó néven, pedig teljes mellszélességgel az szervezet múlt heti döntése…

Cornides István Matematika-Fizika
Emlékverseny a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások
mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János
Gimnázium aulájában 2018. november 23-án. A Cornides
István Matematika-Fizika Emlékversenyt Kalácska József és
tanárkollégái hívták életre.
Cornides István 1920. decem- társa, dr. Gál Tibor, a Nyitrai
ber 7-én a felvidéki Komjáton Konstantin Filozófus Egyeszületett. Tehetségét nyolc tem nyugalmazott docense
évig a komáromi bencés gim- emlékezett meg.
náziumban csiszolta. Saját 2001-ben a komáromi Seerejéből a tömegspektromet- lye János Gimnáziumban a
ria világszerte ismert kutatójá- hetvenes évek óta zajló szelvá küzdötte fel magát. A jeles lemi diákviadalt Cornides
matematikus-fizikus 1968-tól István
Matematika-Fizika
nagy áldozatvállalással segí- Emlékversenynek nevezték
tette a fizika és kémia oktatá- el, amelyen évente több tucat
sát a volt Nyitrai Pedagógiai felvidéki és magyarországi
Főiskolán, ahol 1990-től ven- középiskolás négy kategóriádégprofesszorként
tanítha- ban vesz részt.
tott, és a komáromi Magyar A szellemi bajnokság díjkiTannyelvű Gimnáziummal is osztó ünnepségére idén is a
rendszeres kapcsolatban állt. Magyar Kultúra Napján, jaCornides Istvánról a verseny nuár 22-én került sor Horváth
megnyitóján egykori munka- Katalin tanárnő, a gimnázium

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
technických 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
rokovanie orgánov mesta v pôsobnosti 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 dôležitosti 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,
maďarského 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”, najneskôr do 10. 02. 2019 na
adresu:
Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1
946 03 Kolárovo
Mesto Kolárovo si vyhradzuje právo
nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

matematika tantárgybizottságának elnöke vezetésével.
A díjakat – pénzjutalmakat
– Cornides Istvánné megbízásából dr. Neszmélyi Edit, a
Selye János Gimnázium nevében Andruskó Imre, igazgató, és a Komáromi Magyar
Gimnázium Öregdiákjainak
és Tanárainak Baráti Köréből
dr. Kalácska József, alelnök
adták át.
1. évfolyam
1. Téglás Panna – Selye János
Gimnázium, Komárom * 2.
Lisztóczki Gergő – Szent István Gimnázium, Budapest *
Szobek Ádám – Szent István
Gimnázium, Budapest
2. évfolyam
1. Koleszár Csoma – Bencés
Gimnázium, Pannonhalma *
2. Ráfli Ádám – Szent István
Gimnázium, Budapest * 3.

Lapos Adrián – Selye János
Gimnázium, Komárom
3. évfolyam
1. Baczó Domonkos – Szent
István Gimnázium, Budapest
* 2. Jánosdeák Márk – Selye
János Gimnázium, Komárom
* 3. Prohászka Eszter – Eötvös József Gimnázium, Tata
4. évfolyam
1. Bukor Benedek – Selye
János Gimnázium, Komárom
* 2. Kovács Levente – Szent
István Gimnázium, Budapest
* Molnár Mátyás – Selye János Gimnázium, Komárom
* Az iskolák versenyében az
első helyen testvériskolánk, a
budapesti Szent István Gimnázium, 2. helyen a komáromi Selye János Gimnázium, a
3. helyen pedig a tatai Eötvös
József Gimnázium csapata
végzett.

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 fel
dol
go
zásába 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.

Idézzük fel a csaknem tíz évvel ezelőtti tragikus eseményeket:

Így történt Basternák László
meggyilkolása!

A komáromi iparisták sikerei

3

1989-től január 22. a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc
nemzeti imánk, a Himnusz írását. A Palóc Társaság huszonhárom évvel ezelőtt hirdette meg első
alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti
hűség erősítése, a nemzeti történelem megismerése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és a
A harmadik próbálkozás már sikerrel járt. Mint ismert, először egy ismeretlen férfi, köz- fiatalok tehetségének kibontakoztatása. A nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és
vetlenül családi háza előtt egy marokfegyverből lőtt Ógyalla polgármesterére. A rendőrség megszilárdításához nemcsak a Magyarországon, a Felvidéken, de az egész Kárpát-medencében
szerint fegyverviselésben nem éppen jártas volt az elkövető, mert lövése célt tévesztett, a élő magyar fiatalok hozzájárultak.
ház kerítésének kiskapujába fúródott a golyó, ráadásul kiejtette a pisztoly tárát, ismételt A történelem iránt érdeklődő niük a múlt század embertpró- ményeikre, hiszen az igényes,
lövésre már nem kerülhetett sor. A rendőrség Basternák Lászlót részleges védelem alá diákoknak lehetőségük nyílt a báló időszakaiban. A jól sikerült mindenre kiterjedő pályaművek
helyezte, elrendelte számára a golyóálló mellény viselését. Laci nehezen viselte korlátozott kiterjedt kutatómunkán kívül esszé bővelkedik a vidéki élet rengeteg kutatómunka és inforéletét, kereste a gyilkossági kísérlet indokait, de nem tudta elképzelni, kinek lehetett szán- lakóhelyükhöz, az őket körül- sajátosságainak ábrázolásában, mációgyűjtés eredményeként
dékában az életét kioltani. Az első támadást követően, néhány héttel később egy hölgy a vevő világhoz fűződő érzéseik, legyen szó akár a mezei mun- születtek meg. Pozitív tény,
Basternák ház közelében levő kőkereszt körüli terület ápolása közben az egyik koszorú gondolataik, javaslataik kinyi- kákról, a falu (Bátorkeszi) kö- hogy a diákok életének fontos
alatt egy oda nem illő csomagot talált. A rendőrség tűzszerészei megállapították, hogy egy latkoztatására. A helytörténeti zösségi életéről, vagy akár az részévé válik a gyökerek felkunagy szakmai ismeretekkel összeállított, távirányítású robbanószerkezetet rejtett a táska. bemutatáson kívül a történelmi ünnepi szokásokról, beleértve tatása, a múlt megismerése és a
visszaemlékezések, a helyhez a hagyományos ételeket is. Dá- hagyományőrzés.
Ha a pokolgép felrobbant vol- majd egy lefűrészelt csövű vakötődő mondák gyűjtése és nem niel a verseny különdíjasának Rajtuk kívül szintén szép eredna, mintegy 60 m-es körzetben dászpuskát vett ki a kocsiból
utolsó sorban a magyarság kér- járó oklevelet vehette át, akár- ményt ért el iskolánk további
minden megsemmisül, ám a és Laci után futott. Basternák
désének fejtegetése is érdekes csak az első évfolyamba járó diákja, Nagy László is, aki a
Kovács Brigitta is. Lakóhelye, második helyezettnek járó oklekőkereszt szétrobbanásával a László nem tétovázott, igyekihívásnak bizonyultak.
környező házak is súlyos sé- kezett messze kerülni feleséIskolánk, a komáromi Gépipari Gúta történetét, hagyományait, velet vehette át.
rüléseket kaphattak volna. A gétől, nehogy a támadásban
és Elektrotechnikai Szakközép- népszokásait, nevezetes szülöt- Az iparisták eredményei is
pokolgép elkészítői biztosra megsérüljön. Nem jutott mes�iskola diákjai évek óta bekap- teit bemutató munkájával ő is bizonyítják, hogy a műszaki
akartak menni.
csolódnak ebbe a nemzetközi sikerrel bizonyította, hogy mű- jellegű képzés remekül összeszire, papucsában megbotlott,
szintű megmérettetésbe. Az
eredmény-hirdetésre 2019. január 20-án, Budapesten a Duna
Palotában, a Magyarság Házában került sor.
Az idei versenyen az érettségi előtt álló Izrael Szilárd, aki
már többször szerepelt e megmérettetés díjazottjai között, ez
alkalommal a kiemelt első díjat
nyomozók. Ő volt Kaluz István vehette át. Szép szülőföldem,
(felvételünkön), aki 25 éves Felvidék című pályamunkájábörtönbüntetést kapott. Sokáig, nak mozgatórugója szülőföldje
ez év januárjáig nem árulta el iránti szeretete. Írásában bemumegbízói nevét. Most kiderült, tatja a szlovákiai magyarság
hogy Kaluz és a múlt héten le- életének fontosabb történelmi
tartóztatott Mosnár egy őrző- fordulópontjait és kihangsúlyozvédő szolgálatban voltak kollé- za, hogy a múlt ismerete nagyon
Basternák László
a földre esett, s ekkor gyilkosa gák és barátok annál a Borbély lényeges azért, hogy a nemzea golyó ütötte nyomot
közvetlen közelről fejbe lőtte.
Ferencnél, akinek neve az úgy- tek sorsát befolyásoló, rossz
mutatta kapujukon
A lövés zajára nevelt fia kiro- nevezett „Sýkorvci” ügyével döntések ne ismétlődhessenek
meg újra. A jövőt, a megoldást a szaki tanulmányai ellenére tőle egyeztethető a humán műveltMindenki tudta ugyanis, hogy hant a házból és a menekülő kapcsolatosan lett ismert.
megbékélésben, az összefogás- sem áll távol a társadalomtudo- séggel és az állandó értékek
gyilkosra
lőtt,
akit
könyökén
A
rendőrség
most
további,
napjaikat Basternákék esténtiszteletével.
ban látja, valamint nemzeti kul- mányok szeretete.
eltalált,
de
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sikerült
elmekomáromi
kapcsolatok
feldeként egy közös sétával zárták.
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tyáik és a véletlenül arra járók
Kalocsányi Dánielt már kiskois életüket vesztették volna.
rától fogva érdeklik a családi
A rendőrség figyelmeztetése
történetek. Mindig figyelmesen
ellenére Basternákék – kuhallgatta nagyapja történeteit,
tyáik társaságában – továbbra
melyekből sok érdekes dolog
is ugyanazon az útszakaszon
jutott tudomására. Nagyapa, me- Egyre újabb trükkeket vetnek be a „zsebesek”. Komáromban
sétáltak. Így történt ez kilenc
sélj! című pályamunkájában ki- a múlt hét elején egy ismeretlen férfi egy 68 éves nyugdíjast
évvel ezelőtt, azon a bizonyos
válóan sikerült bemutatnia néhai szemelt ki áldozatául.
július 9-i napon is. Amikor már
dédapja élettörténetét. Az 1914- Régi ismerőseként szólította meg, hivatkozva arra, hogy
házuk elé értek egy ismeretlen
ben született Kalocsányi István valamikor együtt dolgoztak, majd barátságosan ölelgette
férfi – kezében fényképpel –
életútja tükrözi azokat a törté- őt. A nyugdíjas többször tiltakozott a hirtelen jött barátság
szállt ki egy közelben parkoló
nelmi fordulatokat, megpróbál- ellen és elismételte, hogy nem ismeri őt, de a férfi nem
autóból,
megbizonyosodott
tatásokat, melyeket a szlovákiai tágított mellőle. Igaz, beszélgetésük néhány percig tartott
arról, hogy Basternák László
magyaroknak kellett elszenved- csak, ezalatt az elkövető elterelte a nyugdíjas figyelmét, és
azonos a képen szereplővel,
a mellénye felső zsebéből
ellopott 400 euró készpénzt.
A férfi már csak az ismeretlen
„barát” távozása után vette
észre, hogy hiányzik a pénze.
A CONCORDIA Vegyeskar fellépései 2018-ban
A rendőrség keresi a tettest,
A kórustagok tudják, hogy sikeres szereplés csak akkor
aki nagyjából 170 cm magas,
várható, ha van mögötte rendszeres kórusmunka, olykor
bajszos, munkaruhát viselt,
külön próba, s nem ritka, hogy két-három napos kórustábor. Február
Július
és a nyugdíjassal magyarul
Ilyen feltételek mellett őszintén el kell mondanom, hogy 18. A Magyar Széppróza Napja, Duna Menti 1. Lehár gasztro-, és sörfesztivál, Klapka tér,
beszélt. A megbízott nyomozó
kevesen vállalják a mai világban ezt a közösségi éneklési Múzeum, Komárom
Komárom
lopás
ügyében
indított
formát. Nem elég, hogy alapiskoláink zenetanárai szívüket- Március
Szeptember
eljárást.
lelküket adják ehhez az embert formáló tevékenységhez, 15. Az 1948-49-es szabadságharc emlékezete, 15. Egressy Béni szobrának leleplezése, VMK
ugyanakkor nincs a középiskolák legfogékonyabb, Klapka tér, Komárom
és Vár-tér, Komárom
legérzékenyebb korosztályának napi, heti órarendjében a 19. Könyvbemutató, Ittzésné Kövendi Kata: 29. Kis Péntek József temetése, Református tekötelező zenei oktatás.
Kodály nyomában című kiadványa, Csemadok, mető, Komárom
30. A református templom épíKomárom
Mert a fiatal nemzedék érté- szilárd tagság, biztos anyagi Április
Csütörtökön a Komáromi járástésének 230. évfordulója, Reforkes muzsikával és szakkép- támogatás és szakképzett 10. Jókai Tibor, pedagógus,
ra összpontosítottak az eddig
mátus templom, Komárom
zett tanárokkal való találko- vezető. A CONCORDIA Ve- az SZMPSZ elnökének temég ismeretlen tettesek, akik
Október
zása jelenthetne előrelépést gyeskart is e három alappillér metése, református temető,
Komáromban, Gútán és Nasz6. Nemzetközi Kórusfesz-tivál,
a művészet ezen ágában. A tartotta meg, ezért van múlt- Komárom
vadon törtek fel személygépColleferro, Olaszország
giccs, a selejt a zenében is ja, jelene és jövője.
kocsikat és azokból személyi
7. Ünnepi szentmise, Szent. Pé14. A Szlovákiai Civil Behódít, ordítva tör ránk az áru- Tesszük ezt: mindenek előtt csületrend díjátadása, Duna
holmikat loptak. Komáromban
ter bazilika, Vatikán
házakban, az utcán, a médi- Komáromban, a városért, – Menti Múzeum, Komárom
az egyik óvoda közelében par13. A Csehszlovákia-i Rádió maákban, de nem ritkán („Lelke értem ez alatt Észak- és Dél- 22. A Szt. András templom
koló kocsiból vettek ki egy női
gyar adásának 90. évfordulója,
rajta”) komolyzenei hang- Komárom, a Duna két olda- „basilica minor” jogcímének
táskát, Naszvadon az iskola
Szlovák Rádió koncertterme,
versenyeken is! Meg kell lán fekvő városrész – mint a megadása, ünnepi szentmise,
mellett parkoló kocsit fosztotPozsony
tanulnunk megkülönböztetni legtöbbször mindig készen Komárom
ták ki és Gútán is egy autóban
20. Emlékhangverseny az 1. viaz értéket a hamistól. De ezt helytálló éneklő közösség 29. Hangverseny az I. világhagyott táskára utazott a tolvaj,
lágháború befejezésének alkalmátanulni kell! „ A kultúra an�- rendszeres szolgálatában.
s itt is személyi iratok, készháború komáromi áldozatainak emlékére, Szent ból, Szt. András Bazilika, Komárom
nyi, mint tanulás: megszerez- Tesszük ezt: Pozsonytól Ki- András, Komárom
pénz és személyes tárgyak alNovember
ni, színvonalon tartani nehéz, rályhelmecig, a Felvidék Május
kották a tolvajok zsákmányát. A
5. Ünnepi koncert Komárom egyesítésének 80. évelveszteni könnyű” (Kodály éneklő közösségének meg- 27. Pro Probitate díjátadó, Tiszti pavilon, Ko- fordulója alkalmából, Jókai mozi, Dél-Komárom
kár nagyságát még nem sikerült
Zoltán).
tartásáért, a magyar kórus- márom
pontosan megállapítani, mert a
10. Dél-Szlovákiai Kórusok találkozója, VMK,
Hiszem, s tudom, hogy ének- muzsika legértékesebbjének Június
tolvajnak, vagy tolvajoknak a
Komárom
karunk értéket közvetít, s tolmácsolásával.
károsultak bankkártyáit is si2-3. I. Tenkes Kórusfesztivál, Várudvar, Siklós, 18. Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusverseny,
közvetített mindenkor. Így Tesszük ezt: a világban, zen- Magyarország
került megszerezniük. Gútán
Szt. Imre gimnázium, Budapest
maradhatott fel csaknem már gedezve hírünket, vállalva 9. Semmelweis Ignác szobrának leleplezése, Pe- December
az adott nap éjjelén egy csalánegyven esztendeje. Egy kó- hitünket és magyarságunkat, tőfi utca, Komárom
di házba is betörtek, ahonnan
9. Adventi-karácsonyi koncert, Belvárosi-reforrus hosszú távú működésé- megénekelve a határtalan 27. Tisztelet Szt. László Királynak, Prímás Pa- mátus templom, Bécs
készpénzt és ékszereket tulajnek mindenkori feltételei: a szívvel Komáromot.
donítottak el.
Stubendek István, karnagy
lota Szt. László kápolnája, Pozsony

Túl drága
lett az „ölelés”

Concordiachorus – summarium 2018

(II.)

Sorozatos
autófeltörések

4

MŰSORAJÁNLAT

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

Február 2-től február 8-ig

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 .10 Hu n gar ik umok kal a világ
kö r ü l , 12 .45 C s a p d á b a c s a lv a , 13.15 P ie d o n e , Ho n g Ko n b a n z s a r u
(ol a s z), 15. 50 Wa l ke r,
a t e x a s i ko p ó (a m e r.),
16 . 55 He g y i d o k t o r (n é m e t),
18 .0 0
Té nye k ,
18 . 55 Ne m z e t b i z t o n s á g
B t . (a m e r.), 2 0. 50 P i s z ko s t á n c (a m e r.), 2 3.0 0
El h a g yo t t s z o b a (a m e r.)

7.05 Rajzf il mek, 10.30
Több, mint testőr (amer.),
13.15 R ipost, 13.50 Műkedvelő
mű k incsrablók
(amer.), 15.50 Wal ker, a
texasi kopó (amer.), 16.55
Heg yi dok tor (német),
18.00 Tények, 18.55 Kung
Fu Yoga (amer.), 21.15 Joker (amer.), 23.15 Meg tör t
város (amer.), 1.30 Pr íma
Pr imavéra
(mag yar-bolgár)

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 11.35 A
si m lis és a szende (a mer.),
13.35 Cobra 11 (német),
14.45
Pá ratla n
pá ros
(a mer.), 15.45 Pom
p eji
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz Plusz , 20.0 0
A t a ná r (mag ya r), 21.10
A z őr iásölő (a mer.), 23.25
Gengsz terosz t ag (a mer.),
1.45
Küldetése:
Halál
(f ra ncia)

RTL II

10.10 Az emlékek őre
(amer.), 12.00 Az első millióm története, 13.00 ValóVilág, 18.30 A gyűrűk ura
(amer.), 22.00 ValóVilág,
23.00 BeleValóVilág, 23.30
Cápák éjszakája (amer.),
1.15 Sherlock (angol)

M2

12.45 Mi r r-Mu r r kandú r
kalandjai, 13.00 Roger,
az ű r járó, 14.15 A k is sárkány kalandjai, 16.40 Dr.
Plüssi, 18.15 Csapd le,
csimpán z! (amer.), 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 Willow
(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 , 10. 2 5 C s a l á d b a r á t , 12 .45 D o c M a r t i n
(a n gol), 13. 35 K e s el y ű k
k a r m a i b a n (n é m e t), 15.15
Vá m m e n t e s
házasság
(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 , 21.4 0 A
D a l k u l i s s z a , 2 2 .15 Va d
lov a k (a m e r.), 0.15 Fá b r y

Duna World

10.25
Ha zajá ró
lélek
(mag ya r), 12.0 0 Ten isz –
Dav is Kupa , 16.05 OJ D,
16.40 A me r i k ába n já rt u n k , 17.15 Sz í ne -java ,
18.15 Erdély i tör ténetek ,
18.55 Té rké p, 19.30 A
DA L , 21.40 Fábr y, 23.0 0
Tót h Já nos (mag ya r), 0.0 0
O pe r a Café

Pozsony 1

12.50 A test titkai, 13.50
Kristályszárny,
16.10
Miss
Marple
(angol),
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, 23.20 Marple kisasszony (angol)

Pozsony 2

11.00 Tenisz, 12.45 Műlesiklás, 17.45 Winter
Classic 2019, 20.55 Panelsztori (cseh), 22.35 A
szobalány meséi (amer.),
23.25 Taboo (angol)

Markíza tv

9.20 A gy űr űk ura (amer.),
12.40 Batman kezdődik
(amer.), 15.25 Har r y Potter
és a félvér herceg (amer.),
18.20 Így mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Metanol (cseh), 0.30 Tökéletes védelem (amer.)

JOJ TV

10.15 Ne mérgesítsd a bébiszit ter t! (amer.), 11.15
A végzős buli (amer.),
13.30 A sötétség k róni kája (amer.), 16.00 Új csapás (amer.), 18.20 Házikedvencek, 19.00 K r imi,
19.30 Hí radó, 20.25 Spor t,
20.35 Minden, amit szeretek, 22.35 Minden, amit
A nder szeret, 23.10 Öng yil kos misszió (amer.),
1.30 Poltergeist (amer.)

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 12.50 Házon kívül, 13.25 A simlis és a
szende (amer.), 14.35 A tanár
(magyar), 15.45 Veszélyes
iramban (amer.), 18.00 Híradó, 18.55 A Karib-tenger
kalózai (amer.), 21.55 3 nap
a halálig (amer.), 1.05 A gonosz markában (amer.)

RTL II

7.50 Az emlékek őre
(amer.), 9.40 Karácsony
(amer.), 11.30 Segítség,
bajban vagyok!, 16.30 A
gyűr űk ura (amer.), 20.00
ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág, 23.30 Csajos buli
(amer.), 1.20 Karácsony
(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 , 14.15 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 Csapd le, csi mpá n z!
2. (a me r.), 20.15 Violett a (a rgent i n), 21.10 Á llj
mellém! (a me r.), 23.45 A z
ígé ret f öldje (a me r.)

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 Í zőr zők , 14.0 0
Bécs k i rály nője, 15.0 0
Sz űts Ma ra há zassága
(mag ya r), 16.25 Hog y
volt?, 17.25 Borbás Ma rcsi sza kácsköny ve, 18.35
Ő ra ng yal (a mer.), 19.30
Mag ya rország, szeretlek!,
21.0 0 Út a men nyországba
(a mer.), 22.35 Edd a koncer t

Duna World

10.20 A DA L , 13.0 0 H í r
a dó, 13.55 A legdél ibb
mag ya rok , 15.0 0 Tele k i Sá muel út já n , 16.05
Látlelet a Föld ről, 17.15
Sz í ne -java , 18.15 Erdé ly i tör ténetek , 18.55 Ö t
kont i nen s, 19.25 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 Embe r ségesnek lenn i kötelességem , 22.35
Hog y volt?

Pozsony 1

11. 2 5 A v i l á g ké p e kb e n , 13.0 0 A z aj t ó m ö g ö t t , 13.45 Poi r o t (a n g ol), 15. 30 A r a n y i d ő k ,
16 . 35 A f á b ól é p ü l t f a l u
(s z l ov á k), 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 0 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

10.55 Biatlon , 13.45 Jégkorong, 18.15 Ke resz t út ,
18.45 Est i mese, 19.50
H í r a dó, 20.10 A lbe r t Ei nstei n , a zsen i, 21.0 0 A 22es csapd ája (a me r.), 23.0 0
Ha ng ve r seny

Markíza tv

10.55 Chart Show, 13.00
Testreszabott
kérdések, 13.30 Számkivetett
(amer.), 16.45 Jó tudni!,
17.50 Autóiskola, 19.00
Hí radó,
20.30
Bourne
üzenete (amer.), 23.10
Volt egyszer egy igazság
(amer.)
,

JOJ TV

8.15 A g r u nd 2 (a mer.),
10.20 Rest a r t, 11.45 James Bond (a ngol), 14.35
Sz ülők felüg yelet nél k ül
(a mer.), 16.50 A nya raló,
17.50 Új la kások , 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.25 Spor t, 20.35 A he ted i k men nyország, 22.45
St raig ht O ut t a Compton
(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, 21.20 Legyen Ön is
milliomos!, 22.45 Kung Fu
Yoga (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, 21.20 Legyen Ön is
milliomos!, 22.45 Columbo
(amer.)

TV2

RTL Klub

TV2

6.00 Reggeli, 12.25 Éjjelnappal Budapest, 13.40
Drága örökösök (magyar),
14.45 A mentalista (amer.),
15.50 Castle (amer.), 16.50
A szeretet útján (török),
18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 Drága örökösök
(magyar),
20.35
Barátok közt, 21.10 Éjjelnappal Budapest, 22.25 Dr.
Csont (amer.), 23.55 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,
17.20 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 Br ümmögők, 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

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 14.25 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

11.15 Havasi napsütés (magyar), 13.20 Roma magazin, 14.20 Család-barát,
15.55 Életkor, 16.20 Ízőrzők, 16.50 Öt kontinens,
17.25 Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal, 19.25 Hungarikumok, 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, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Eszeveszett esküvő
(francia), 22.20 Riporterek,
23.00 Max felügyelő (szlovák), 0.00 Eszeveszett esküvő (francia)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 13.50 Orientációk, 15.30 Nemzetiségi
magazin, 16.30 Nők a világ
végén, 18.00 Az elveszett
világ, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis, 21.30 Dokumentumfilm, 22.25 A szivárvány
sziget (iráni)

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.55 Jószomszédi
viszonyok,
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 Autóiskola (szlovák), 21.35 Tammy (amer.), 23.35 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, 23.20 Elő az igazsággal!

6.00 Reggeli, 12.25 Éjjelnappal Budapest, 13.40
Drága örökösök (magyar),
14.45 Castle (amer.), 15.50
Castle (amer.), 16.50 A szeretet útján (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
19.35 Drága örökösök (magyar), 20.35 Barátok közt,
21.10 Éjjel-nappal Budapest, 22.30 Házon kívül,
22.55 XXI. század, 0.00
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, 19.05 Brümmögők, 19.40
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, 14.20 Végtelen szerelem (török), 15.10
Hat nővér (spanyol), 16.05
Rex felügyelő (olasz), 17.05
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték,
21.30 Diagnózis (lengyel),
22.20 Cédrusliget (amer.)

Duna World

11.30 Szerelmek (magyar),
13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.20 Család-barát,
16.15 Szerelmes földrajz,
16.45 Térkép, 17.30 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Magyarország nemzeti parkjai, 19.30 Hungarikumok,
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, 16.55 Hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 A maffia
csak nyáron gyilkol (olasz),
21.15 Mata Hari (orosz),
22.05 Banks főfelügyelő
(angol), 23.35 A maffia csak
nyáron gyilkol (olasz)

Pozsony 2

12.25 Műlesiklás, 15.00 A
kamera előtt és mögött, 15.30
Ruszin magazin, 16.25 Nők a
világ végén, 18.00 Az elveszett világ, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.00 A görögök,
22.25 Talkshow, 23.40 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.45 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.55 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!,
23.40 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 9-1-17
(amer.), 23.00 A futár (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 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, 21.20 Legyen Ön is
milliomos!, 22.45 Columbo
(amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Éjjelnappal Budapest, 13.40
Drága örökösök (magyar),
14.45 A mentalista (amer.),
15.50 Castle (amer.), 16.50
A szeretet útján (török),
18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 Drága örökösök (magyar), 20.35 Barátok közt, 21.10 Éjjel-nappal
Budapest, 22.25 Halálos
fegyver (amer.), 0.05 A
helyszínelők (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

M2

11.30 Pityke, 12.00 Mézga
család, 13.00 Franklin, 15.00
Brümmögők, 15.45 Szuper
négyes. 17.25 Mickey egér játszótere, 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 egyszerűen!, 14.25 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),
21.30 A becsület ideje (lengyel), 22.30 Irány a tenger!
(cseh)

Duna World

11.40 Igéző (magyar), 13.20
Nemzetiségi
műsorok,
13.50 Ecranul nostr u, 14.20
Család-barát, 15.55 Magyar gazda, 16.55 Novum,
17.25 Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal, 18.55 Magyarország nemzeti parkjai, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.55 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Sherlock Holmes kalandjai
(angol), 16.55 Hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Volt egyszer
egy Vadnyugat (amer.),
23.10 Gyilkosságok (amer.),
0.40 Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

12.25 Műlesiklás, 14.50
Celebek, 15.35 Magyar magazin, 16.30 Nők a világ
végén, 17.55 Kosárlabda,
20.10 A Föld, 21.05 Az állatok élete, 22.25 Mozi, 22.50
Művészetek, 23.15 Anasoft
Litera 2018

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszonyok 11.55 Családi tör ténetek, 13.00 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 Autóiskola (szlovák), 23.35 Remény telenül
szerelmes (amer.)

JOJ TV

9.00 Tárgyalóterem, 11.00
Mentők (szlovák), 12.30
Topsztár, 12.50 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök
akcióban, 17.25 Mentők
(szlovák), 18.25 Iskola
után, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 Anya vagyok (szlovák), 22.30 Sam
(amer.), 23.35 Mentők

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, 21.20 Legyen Ön is
milliomos!, 22.45 Columbo
(amer.), 0.25 Tények extra

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Éjjelnappal Budapest, 13.40
Drága örökösök (magyar),
14.45 Castle (amer.), 16.50
A szeretet útján (török),
18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 Drága örökösök (magyar), 20.35 Barátok közt, 21.10 Éjjel-nappal
Budapest, 22.25 Páratlan
páros (amer.), 0.05 CSI:
New York-i helyszínelők
(amer.)

RTL II

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, 21.20 Legyen Ön is
milliomos!, 22.45 Ütésálló
(amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Éjjelnappal Budapest, 13.40
Drága örökösök (magyar),
14.45 A mentalista (amer.),
16.20 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.35 Drága örökösök
(magyar),
20.35
Barátok közt, 21.10 Éjjelnappal Budapest, 22.25 A
fegyencjárat (amer.)

RTL II

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.)

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.)

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 Brümmögők, 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,
14.00 Tesz-vesz város, 15.00
Brümmögők, 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.)

M2

M2

Duna tv

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 Bagi-Nacsa Orfeuma, 21.25 Tóth János (magyar), 21.55 Füles (angolamer.)

Duna World

11.40 Szerelem bolondjai
(magyar), 14.20 Családbarát, 15.55 Kék bolygó,
17.20 Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal, 18.55 Magyarország nemzeti parkjai, 20.00
Szenes Iván írta Andreával, 21.00 Híradó, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 14.25
She rlock Hol mes k ala ndjai (a ngol), 16.25 A v ilág
ma d á r t ávlatból, 16.55 He g y i dok tor (német), 17.45
A pá rbaj, 19.0 0 H í r a dó,
20.30 A r a ny idők , 21.30
A két g ye rek , a feleség a
leá ny (f r a ncia), 23.0 0 A z
élet örömei, 23.30 Tal kshow

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.20
Az állatok élete, 16.25 Nők
a világ végén, 17.45 Jégkorong, 20.55 Dokumentumfilm, 21.50 Biatlon, 23.50
Rendőrség, 0.05 Retró híradó

Markíza tv

9.45 Apukák, 10.45 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.50 NCIS
(amer.), 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szeretők (szlovák), 22.50 Családi történetek, 23.50 NCIS
(amer.)

JOJ TV

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 Heti hetes,
23.00 Restart

12.55
Főzzünk
megint
egyszerűen, 13.30 Honfoglaló, 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 A
kalózok háborúja (amer.),
22.11 Hétköznapi őrültségek (cseh)

Duna World

11.30 Szerelem bolondjai
(magyar), 13.50 Öt kontinens, 14.20 Család-barát,
16.00 Kár pát expressz,
17.25 Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal, 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
Menekülés
Alcatrazból
(amer.)

Pozsony 2

11.30 Mesék, 12.00 Élő panoráma, 14.40 A diagnózis,
16.00 Nemzetiségi magazin, 18.00 Az elveszett világ, 19.50 Híradó, 20.10 A
család, 20.35 Ežo Vlkolinský (szlovák), 21.55 A lecke
(bolgár)

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszo nyok, 12.00 Családi tör ténetek, 13.05 NCIS (amer.),
15.00 Jószomszédi viszo nyok, 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
halál erek lyéi (amer.-angol), 23.35 Saját szakállára (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 13.00 Dr.
Csont (amer.), 15.00 9-1
17 (amer.), 16.00 Rendőrök
akcióban,
17.25
Rendőrök
akcióban,
19.0 0 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 Sírok között
(amer.), 23.00 Tolvaj bandák (amer.)

Naiv feleség

Növényvédelem
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Téli gondoskodás virágainkról

Az egyik legfontosabb növényápolási munkák, közé
tartozik a tavaszi metszés,
amit nem lehet kiváltani az
őszi metszéssel.
Ennek időpontját az időjárás
határozza meg, ami optimális
esetben február vége március
eleje, de a tavalyi és az azelőtti években, januárban is elvégezhettük ezt a kerti munkát.
Ez nem mondható el az idei
évről, hiszen nem rég még
vastag hóréteg volt a kertekben, ezért még nem késtünk
el a metszésekkel
sem. Egy-két növény gyenge növekedésnek indul,
kivétel ez alól a
déli fekvésű terület, ahol már erősebb
növekedést
is tapasztalhatunk.
A fák koronáját
megszabadítjuk az
egymást keresztező, elszáradt, esetleg beteg ágaktól.
A gyümölcsfáról szedjük le,
illetve a földről gereblyézzük
össze lehullott, esetleg már
moníliával fertőzött terméseket. A korán rügyező gyümölcstermő bokraink, a málna, és az egres is meghálálja
a januári metszést. A téli fagy
ellen takarással ellátott növényeket, a kiültetett banán, kivi,
füge, gránátalma, pampafű
takarását és az elektromos talajfűtés működését ellenőrizni
kell. A zordabb időjárással
ránk köszöntő napok alkalmasak arra, hogy szétnézzünk a
kerti raktárunkban: szerszámok, tápoldatok, trágyák, növényvédő szerek, miből men�nyi van, milyen állapotban,
mi hiányzik? A vetőmagokat
megbízható forrásból szerezzük be. A forgalomból kivont
növényvédő szerek, illetve
sokáig tartogatott műtrágyák
helyett is érdemes idén frisset,

újat használni. Ne vásároljunk
egyszerre nagy mennyiségű
növényvédő szert! Érdemes
permetezési naplót vezetni,
így az elmúlt évek tapasztalatára nagy biztonsággal támaszkodhatunk. Ne feledkezzünk meg a segédeszközökről
sem, például kötözőrafiáról
és a fák sebkezelő kenőcséről
sem. Vizsgáljuk meg a kapák,
ásók nyelét: legyen mindegyiknek hibátlan, erős nyele,
mentes legyen a fejük szen�nyeződéstől, növénymaradvá-

nyoktól. Ha szükséges, élezzük meg a kaszákat, fűnyírót,
fűrészeket. Amennyiben van
lehetőségünk komposztálásra, itt az ideje még egyszer
megforgatni és átrostálni a
komposzt anyagát, így a tápanyag-utánpótlást tavasszal
már homogén, tökéletes állapotú humusszal végezhetjük.
Azokon a napokon kerüljük
kertünk gyeptakaróját, amikor a fű fagyott. Ha rálépünk,
vagy autóval ráhajtunk, nagy
eséllyel a merev fűszálak eltörnek, és ezzel akkora kárt
is okozhatunk, hogy tavasszal
kiritkul a gyep. A kertünket
látogató rovarevő madarak tavasztól őszig ritkítják a kártevő hernyók és egyéb rovarok
populációját, főként fiókáik
etetésének időszakában. Télen viszont rászorulnak a segítségünkre, miután az utolsó
fellelhető bogyókat is lecsi-

pegették a díszbokrokról. Helyezzünk ki kertünkbe madáretetőt, bele olajos magvakat,
illetve almát, és ha egyszer
elkezdtük a madarak téli etetését a kertünkben, ne hagyjuk
abba!
Más kerti munkákkal összehasonlítva a veteményeskertben
mindig akad bőven tennivaló.
Tavasztól őszig szinte minden
nap van valami tennivaló: vetés és ültetés, öntözés, trágyázás, gyomlálás, növényvédelem, és végül betakarítás. A
következő munkanaptár áttekintést nyújt a kerti munkákról
februárra.
KERTIMUNKÁK–FEBRUÁR
Tervezzük meg az ágyásokat
ügyelve a vetésforgóra.
Lapozzuk át néhány kertáruház vetőmag-katalógusát.
A bevált zöldségféléken kívül
próbáljunk ki új nemesítéseket
is.
A különféle fajták társítása növeli a terméshozamot (válas�szunk különféle paradicsomfajtákat).
Amint a nappalok hosszabbodnak, kezdjük meg a kiültetést.
Az előző évről maradt palántázó földet gőzöljük át (pl. egy
régi edényben).
Készítsünk vagy vásároljunk
melegágyat.
Szerezzünk be lótrágyát a melegágyhoz (pl. lovardából).
A palántákat takarjuk le befőttesüveggel (pl. korai saláta,
karalábé, retek).
Napfényes napokon szellőztessük az üvegházat vagy a fóliával védett melegágyat.
Napos időben lazítsuk meg a
földet.
Terítsünk el a komposztot az
ágyás teljes felületén.
Helyezzük a melegágyat megfelelő helyre (védett napos
hely).
Ha szükséges, vegyük körbe
kerítéssel a veteményeskertet.
–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
Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek
ebédért állnak sorba. A fal mellett egy asztalkán
nagy tál alma van, mellette egy tábla:
„Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel téged.”
Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor végén egy tálcán csokis sütemények
sorakoznak. Odaszól Ferike a szomszédjának:
– Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az
almán van.
A főnök figyelmezteti az új dolgozót:
– Mi nagyon kényesek vagyunk a tisztaságra.
Megtörölte a cipőjét az ajtó előtt a lábtörlőn?
– Igen…
– Továbbá nagyon kényesek vagyunk az igazmondásra. Az ajtó előtt semmilyen lábtörlő
nincs!

Este a család nézi a meccset, de közben a férj
kimegy a WC-re. 2 perc múlva visszajön és
kérdi a feleségét:
– Na, miről maradtam le?
– Három gólt lőttek!
– Hát azt meg hogyan?
– Egyet valami Gerrard, kettőt meg valami
Replay…
Az anyának el kell utaznia munka ügyben, ezért reggel apuka ébreszti a gyereket. Megmosdanak, felöltöznek, megreggeliznek, majd kézen fogva elindulnak az oviba. Az óvodában az óvó néni nem ismeri
fel a gyereket, így hát elmennek a következő óvodába. Ott szintén nem ismerik fel a gyereket… Aztán
a következő két óvodában sem. Ekkor megszólal a
gyerek: – Apa! Egy ovi még belefér, de azután sietnünk kell, mert a végén elkések az iskolából!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Olyan pozitív élmények
érik új ismerőse mellett, hogy talán már csak ezért is bele tudna
szeretni. Emellett ráadásul mintha érezné, hogyan kell önnel bánni, hogyan lehet megnevettetni vagy épp megvigasztalni. Egyszerűen minden rezdülésére azonnal reagál.
HALAK (február 21. – március 20.) Ne támadja le kedvesét ötleteivel, még ha mindent érte tesz is. Hagyja, hogy ő találja meg,
hogy mi a fontos számára, mi okoz örömet neki és ne erőltesse rá
saját elképzeléseit! Sokkal inkább sajátjának érzi azokat a dolgokat, amelyeket saját maga fedez fel, mint amit készen kap.
KOS (március 21. – április 20.) Hajlamos rá, hogy elkapkodja a
dolgokat, pedig most különösen fontos lenne, hogy először gondolkodjon, és csak azután cselekedjen. Legyen nyitott a kompromisszumokra, hiszen nem az a lényeg, hogy kinek az elképzelése valósul meg, hanem hogy mindenki elégedett legyen az
eredménnyel.
BIKA (április 21. – május 20.) Egy ideje sorban gyártja az elméleteket arra vonatkozólag, hogy mi mindent tesz majd a jobb
kondiért, de most vonakodik ebből bármit is megvalósítani. Egyszerűen nincs hozzá energiája. Először töltődjön fel, pihenjen,
egyen jókat, aludjon nagyokat, azután jöhet a testedzés.

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!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nem akar most minden apróság miatt veszekedni, ezért sok mindent ráhagy partnerére. Ez
nagyon sokszor okos megoldás, de ha úgy érzi, párja túllépi az ön
határait, figyelmeztesse és álljon határozottan a sarkára, különben
nagyon eltávolodhatnak egymástól egy ilyen kis félreértés miatt.
RÁK (június 22. – július 22.) Mivel életének több területén is
komoly változtatásokra készül, szerelmi élete most takaréklángon működik. Az élet azonban mindig akkor adja meg, amire vágyunk, amikor nem is számítunk rá. Ezen a héten sor kerülhet egy
olyan találkozásra, ami miatt újragondolja terveit.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nincs kedve a régóta
esedékes nagy beszélgetéshez, mert mélyen belül ön már rég eldöntötte, hogy mit fog csinálni és ez valószínűleg nem fog tetszeni
kedvesének. Gondolja át a helyzetet az ő szemszögéből is, mielőtt
cselekszik, akkor később nem bánja meg, hogy hirtelen döntött.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Az elvárások azonnal
passzívvá teszik ezen a héten. Bár máskor mindig tekintettel
van mások igényeire és szükségleteire, illetve fontos önnek,
hogy mit gondolnak önről, most nem hajlandó kompromis�szumokat kötni. Jól teszi, ha odafigyel saját belső vágyaira és
kívánságaira.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nem erős oldala a türelem, de most erre van szüksége kedvesének. Hagyjon időt neki,
hiszen az, ami önnek természetes, neki élete egyik legnagyobb
feladatát jelentheti. Talán épp azért vannak egymás mellett, hogy
ellessék egymástól, hogyan kell meglépni ezeket a nagy lépéseket!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A korábbi időszak önfegyelme után most mindent félredob és kirúg a hámból. Menjen
el szórakozni, ne számolja a kalóriákat és a kilókat, egyszerűen
csak élvezze az életet! Igyekezzen sok időt tölteni a szabadban,
mozogjon minél többet. De semmiképp ne egyedül!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha kényeztetni szeretné kicsit a bőrét és a szervezetét, tartson egy zöldség-/gyümölcsnapot, mert kiváló hatással lesz a bőrére. Ugyanilyen fontos lenne
egy kis testmozgás is – ha lehet a szabadban –, ez a kettő együtt
valóságos csodát tud tenni!
BAK (december 22. – január 20.) Még ha most nem is látja, hogyan tovább, merjen változtatni, ha már úgy érzi, mindent megpróbált, hogy megmentse a kapcsolatot, de nem talált működőképes megoldást. Önnek nagyon fontos a családi, a párkapcsolati
háttér, ezért ha ezzel nem elégedett, nem érzi majd jól magát a
bőrében.
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KÉZILABDA
Irány a kerületi döntő!

A Selye János Gimnázium diákjai ismét rendkívüli eredményt
értek el a sportversenyek terén, így a szeptemberben megkezdett sikeres időszak tovább folytatódott. A középiskolás lányok kategóriájában a járási kézilabdaversenyen – rendkívül
izgalmas meccsek után – végül a lányok az 1. helyen végeztek.
A csapat felkészítő tanára Horváth Fél Szilvia volt. A csapat
tagjai (a fényképen balról):
felső sor: Bukovszky Orsolya,
Czibor Kinga, Vanya Zsuzsanna, Korega Anna, Viola Eszter;
alsó sor: Veszprémi Rebeka,
Tóth Réka, Garai Emese, Tali-

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

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

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

Eladó árpa Gútán.

Tel.: 0915 343 546

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Árnyékolástechnika
és szerviz
Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók *
ablakés ajtószerviz is!

Tel.: 0917 381 073
* Eladó Gútán a Mezei
(Poľná) utcában egy jó állapotban levő családi ház
nagy telekkel, melléképülettel, 36 ezer euróért. Tel.:
0905 266 224.
Eladók
hízók élve,
vagy hasítva
(120-220 kg).
T: 0908 133 315

an Dominika, Pongrácz Emma
és Fiala Tímea.
A rendezvény főszervezője
Paraska István tanár úr volt,
a rendezvényt megnyitotta
és a díjakat átadta Fonód
Tibor, a gimnázium igazgató
helyettese.

Január 17-én rendezték meg a Komáromi járás középiskolás
csapatainak kézilabdabajnokságát Ímelyen. A hagyományos
tornán természetesen részt vett a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola fiúcsapata is, amely eddig már három
alkalommal nyerte el a járási bajnoki címet. Ezúttal sem okoztak
csalódást, hiszen a döntőben 17:7-re győzték le az ógyallai Építészeti Szakközépiskola csapatát, így negyedik alkalommal várhatják a megyei bajnokságot, mint a járás legjobbjai. A győztes
csapat tagjai: Domján Máté, Gőgh Gergely, Benkó Dániel, Menyhárt Máté, Marosi Attila, Rajtár Dániel Tamás, Szeif Dániel, Dóka
Károly, Földes Viktor és Blahó András.

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

BK 04 AC LB Igló – MBK Rieker COM-therm Komárom
105:100 (23:28, 32:23, 17:21, 33:28)

A már csaknem két éve stabil csapattal játszó hazaiak számára kulcsfontosságú volt ez a
mérkőzés, amelyen bizonyítaniuk kellett, hogy formájuk fellendülőben van. A komáromiak
viszont azt szerették volna bizonyítani, hogy fokozatosan visszanyerik régi formájukat. A két
csapat összecsapása eredményeképpen a hazai pályákon rendkívül ritka esemény született,
hiszen mindkét csapat túllépte a bűvös százas pontszámot…
Amivel a vendéglátók nem számoltak, az állást. Az utolsó másodpercek is sorsdöntővé
a komáromiak vehemenssége volt. Az első váltak, hiszen fél perc alatt Igló négypontos
negyed harmadik percében már 4:12-re előnyt harcolt ki magának, ami azt jelentette,
vezettek a komáromiak, ezután sokáig fej-fej hogy egypontos előnnyel zárhatta az első
mellett küzdöttek, majd az Iglóiak szólója félidőt.
következett. Végül – a hazaiaknál szebb A harmadik negyed is izgalommal teli volt,
játékkal – ötpontos vezetéssel zárták az iglói fej-fej mellett folyt a harc, s többször a
pályán a bevezető szettet. Drámai küzdelem komáromiak irányítottak, ám végül a hazaiak
folyt a második negyedben is. Ekkor már döntetlenre javítottak. Öt perccel a találkozó
az iglóiak is kezdték összeszedni magukat, vége előtt az iglóiak büntetőből 82:76-al
kihasználva a komáromi védelem néhány átvették a vezetést, három perccel később
hibáját, ám ennek ellenére a komáromiak viszont 95:91-re javítottak a komáromiak.
ötpontos előnyt szereztek. A második Az iglóiak megőrizték előnyüket, bár Brooks
negyedben egyenrangú partner lett az iglói dobta az utolsó találatot, ami a komáromiak
csapat. Komárom továbbra is irányító maradt, számára 100-ra javította a pontarányt, a
viszont valamennyi támadásukra a vendéglátók vendéglátók ötpontos vezetéssel győztek.
válaszolni tudtak. A negyed végén 47:40 volt Komárom legjobbjai: Delič 26 (3 hárompontos),
az állás, de elég volt két elrontott komáromi Brooks 23 (2 hárompontos), Jankovič 20 (4
támadás és az iglóiak 47:46-ra módosították az hárompontos).

MBK Rieker Com-therm Komárom – PP & TV RAJ Zsolna
102:65 * (21:17, 31:16, 31:18, 19:14)

Brooksék a szerdán Iglón elszenvedett vereség után a komáromi sportcsarnokban hazai
közönségük előtt akarták javítani a hét mérlegét. Azzal viszont senki sem számolt, hogy a
tabellán Komáromot követő vendégeknek ennyire rossz napjuk lesz…
Komárom jól kezdett és átvette gé felpaprikázva kért időt, csa- kiengedtek a hazai kosarasok,
a játék irányítását. A kedélyes patán viszont összességében így végül „csak” 102-ig jutotlégkörre jellemző volt, hogy is kevesebb izgalom látszott, tak.
a hazai nézők vastapssal mint rajta. Delićéket ezen az Komárom legjobbjai: Jankovič
köszöntötték a korábban két estén már nem lehetett meg- 11, Milošević 12, O’Reilly 16,
évet Komáromban töltő Vuk állítani, 76:37-nél már eldőlt Delić 16, Brooks 18 (Hunter
Djordjevičet. Az elején még a találkozó végkimenetele is. 4, Goodman 15, Hlivák 4,
lépést tartó Zsolna 11:11 után Goodmanék a szett végén la- Stojanov 1, Bolek 2, Marchyn,
érthetetlen módon megtorpant zítottak, így a játékidő végén Kürthy 3). Foto: K. Scholtz
és a negyed végére négypontos „csak” 83:51-et mutatott
hátrányba került.
az eredményjelző.
A második negyedett egy 8:0- A komáromi szurkolótáás játékkal kezdte a komáromi bor tombolva követelte
csapat, ami meglepte a a 100-as pontszám elérévendégeket.
A
zsolnaiak sét. A negyedik negyed is
képtelenek voltak megtalálni a a komáromiak irányítása
komáromiak sikeres játékának alatt állt, s a találkozó
ellenszerét és védelmük is egyre vége előtt öt perccel
többet hibázott. Komárom 92:57 volt az eredmény.
folyamatosan növelte előnyét A végjátékban a hazai
és a félidő végére Čurovič csapatnál még Marchyn
mester tanítványai 52:33-ra és Kürthy is lehetőséget
vezettek.
kapott. Az utolsó másodA második félidő Jankovič és percben éppen a becseO’Reilly tripláival indult, ám rélt Kürthy hárompontomindez nem villanyozta fel az sa törte át a százpontos
ellenfelet, a Zsolnaiak szinte határt. Az utolsó percekaludtak a pályán. Zsolna edző- ben a komáromiaknál
je, Ivan Kurilla 76:37-nél elég- sem érződött a drukk,

LABDARÚGÁS

A komáromi KFC lányai télen is rúgják a „bőrt”

A tiszteletre méltó őszi teljesítmény, amely újonc gárdánk 4. helyezését jelentette a női 2. liga
táblázatán, eleve egyre vérmesebb reményekkel kecsegtet a jövőt illetően. Ennek megfelelően
a vezetőség a téli pihenő után a férfi csapattal egy időben kezdte formába lendíteni a lányokat.
Január 14-től néhány tornatermi edzés és kondíciós gyakorlat volt beiktatva, majd 24-én a
csapat összpontosítás céljából néhány napra Radavára költözött.
A résztvevők a képen:
A csodálatos és kellően felsze- lenthető, hogy az összpontosírelt Iveta panzióban és létesít- tás csillagos egyesre sikeredett, (álló sor) Hajabács Gábor,
ményeiben a kondíciós edzé- amiért a klubon kívül köszönet Győri Bianka, Beke Réka,
sek mellett stábunk a mentális
felkészítésre is óriási figyelmet
fordított. Köztudott, hogy bármennyire is fizikai sportként
tekintünk a focira – ami valóban az is –, de a mérkőzések
egyenlő erők küzdelmében
mindig a fejben dőlnek el. Igaz,
szórakozásnak sem volt megvetendő ez a pár nap, de további pozitívum, hogy a lányok
között még szorosabbra fűződtek a kapcsolatok. Az edzővel
is kötetlen beszélgetéseken vitatták meg elképzeléseiket, de
a napi 3-4 edzést követően az
esti programban volt bowling,
asztalitenisz, biliárd, de kihasz- illeti Dr. Ipóth Szilárdot is, aki Nagy Laura, Nagy Jenő, Nénáltuk a panzió sóbarlangját, szintén nagylelkűen támogatta meth Vivien, Nagy Chiara,
szaunáját és jacuzziját is. Kije- a csapat edzőtáborozását.
Szabó Rebeka, Patócs Dorina, Gaál Csenge, (elöl) Pauer
Tünde, Tóközi Tímea, Csicsó
Andrea, Hatyina Zsófia, Kurcz
Anna, Tamáš Henrietta
A lányok felkészülési programja a bajnokság kezdete előtt:
Február 3. Vasas SC – KFC
* Február 16. 17:00 KFC
– MOL Vidi FC (a koppánymonostori műfüves pályán) *
Február 17. ETO Győr – KFC
* Február 24. Vasas SC U19 –
KFC Március 3. KFC – VION
Aranyosmarót *
Hajabács Gábor
csapatvezető

Előkészítő mérkőzések

FC ViOn Aranyosmarót/Verebély – KFC Komárom 3:0 * Marcelháza U19 – Párkány 3:4,
góllövő: Gál, Hollósi, Csintalan * Galánta – Gúta 4:0 * Ógyalla – Nagysurány 2:1, góllövők:
Barton, Hegedűs * Hetény – Izsa 11:1 * Ekel – Csallóközaranyos 10:3, góllövők: Nyilas 9,
Hrabovsky 1 * Párkány – Naszvad 3:1 * Ifjúságfalva – Izsap 2:6 (2:0), góllövők: Szabó R. 3,
Ledeczki I. 2, Szladky M. * KFC Komárom – Aqvital Csákvár 0:1 (0:1).

CSELGÁNCS

RÖPLABDA

TJ Spartak Miava – VK Spartak UJS Komárom
3:1 (25:18, 25:23, 25:18, 25:20)

Nem sikerült a bravúr, pedig a komáromi egyetemi csapat – amely egyre jobb
formában szerepel a pályán – nagyon készült a meglepetésre. Az első percektől
szép és merész felugrásokkal zavarták meg ellenfelüket.
A miavai csapatot alaposan meglepte a komá- a hazaiak, pedig elejével a komáromiak voltak
romiak vehemenssége. Már 5:1 arányban ve- kezdeményezőbbek, és 0:3-ra vezettek és 8:10zettek, amikor a vendéglátók edzője időt kért és ig irányítani tudták a mérkőzést. Mindkét csapat
átszervezte csapata játékát. Eredményes is lett az sok helyzetet hagyott kihasználatlanul, ami a
időkérés, mert a hazai csapat 9:9-re javított, sőt folyamatos feszültséggel magyarázható. Rehágyakran kellett a komáromiaknak igyekezniük, kék a következőkben előnybe kerültek, de 15:18
,hogy behozzák a miavaiak előnyét.
után ismét feljavult Petrášék támadójátéka. A
A folytatás már szorosabban alakult, hol az Miava ledolgozta hátrányát, majd átvette a kezegyik, hol a másik csapat volt előnyben. A vég- deményezést és végül megnyerte a mérkőzést.
játék először úgy tűnt a Duna-partiaknak kedvez Komárom legjobbjai: Forró 6, Sládeček 9, Kubš
majd, de 21:23 után jött a Miava részéről Konc 16, Hinduliak 9, Rehák 17, Rak 12, Libero Haés Petráš, akik megfordították az eredményt, és bán (Slezák 5).
így kiegyenlítették a szettek állását. Ezt a lendü- Komárom a bajnoki táblázat 3. helyén áll, 25
letet a harmadik játszmára is át tudták menteni ponttal.

ASZTALITENISZ
IV. liga
Komáromi Pokrok – Párkány 12:6, pontszerzők: Kadlicsek 3,5, Nagy TZ. és Olláry 3, Rajko Z. 2,5. A Pokrok
Komárom csapta a bajnoki táblázat 2. helyén áll 34
ponttal.
V. liga
Hetény – Érsekújvár C 6:12,
pontszerzők: Való és Sánta 2,
Banai Tóth 1, w.o. 1 Hetény
csapata 17 ponttal a bajnoki
táblázat 7. helyén áll.

VII. liga
Perbete A – Muzsla C 15:3,
pontszerző: Kántor és Uzsák A.
4,5, Káploczky és Habara 1,5,
ifj. Herda J., 1, ifj. Árendás 2.
Perbete A csapata a bajnokság 4. helyén áll.
VIII. Liga
Perbete B – Udvard C 18:0,
pontszerzők: Uzsák V. és Annus
4,5, Čachoi 4, Ifj. Herda J. 3,5 és
id. Herda J. 1,5 Perbete B csapata a bajnokság 2. helyén áll.

I. ifjúsági liga
tornája
A komáromi
csoportmér
kőzésen:
Pokrok Komárom – Érsekújvár 4:6, pontszerzők:
Poláková 2,5, Rajko M. 1,5
* Pokrok – Ölved 2:8 Rajko
M. és Poláková 1-1. A torna
5. helyét sikerült a komáromi
utánpótlás csapatnak megszereznie.

A hazai és nemzetközi megmérettetéseken is kiváló eredményeket felmutató gútai cselgáncs
klub tagjai várják új tagok jelentkezését a kezdők csoportjába. Edzések hetente, kedden 16
órától, csütörtökön 17 órától a csapat nagy „öregjeivel”.

A T L É T I K A
Egyre közelebb
a bűvös 200-hoz

Mások utazgatva járják a világot, kofferekkel, ruhacsodákkal, a dunamocsi
Kele Géza hátizsákjában pedig sport
öltözettel, futócipővel. Régiónk sportnagykövete a hét végén a 178. maratoni
távját tette meg, ráadásul a festői szépségű Marrakeshben.
Marokkó negyedik legnagyobb városa az ország délnyugati részén, az Atlasz-hegység lábánál található. Lakosainak száma 2014-ben
körülbelül 930 ezer fő volt, míg körzetének
népessége a kétmilliót is meghaladta. A lakosság többsége berber származású. Fez, Rabat és
Meknesz mellett az úgynevezett királyi városok egyike, az afrikai turisztikai és sportrendezvények érdekességek tárháza.
Géza számára azonban nem sok idő jutott a
környék szépségeivel való ismerkedésre, mert
ő élete 178. maratoni távját futotta le és a nemzetközi versenyen a világ legjobbjainak sorában is a középmezőnyben végzett.

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

február 2-án Karolina
február 3-án Balázs
február 4-én Ráhel
február 5-én Ágota
február 6-án Dorottya, Dóra
február 7-én Tódor
február 8-án Aranka
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik
születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: az egyházkarcsai Kubicová Saskia, a
nemesócsai Simon Botond, a pozsonyi Králik Teo, a marcelházai
Takács Filip és Synovec Štefan, a komáromi
Csicsó Mateo, Lochner Noémi, Močáry Oliver
és Krondiaková Lara, a búcsi Mikle Marcus,
az ekecsi Molnár Maja, az ógyallai Šuláková
Nicole, a párkányi Šnirerová Emília, az ipolyhídvégi Bella Róbert, a szalkai Pásztor Oto, a
gútai Illés Áron, Vajlik Sebastian, Kürti Natália
és Cöldi Márton.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Vyšná Julianna (80 éves), Kusalová Katarína (92 éves), Broczká Alžbeta (78 éves), Bajcsi Imre
(40 éves), Buzásová Judita (79 éves), Krizsan Ottó
(81 éves) és Juhász Barbara (78 éves), a gútai Nagy
Gizella (82 éves), Búcsai László (64 éves), Uzolová
Terézia (92 éves), és Csente Mária (88 éves), a párkányi Sagan Daniel (87 éves), valamint a csallóközaranyosi Hubík František (72 éves).

Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK
Apám szíve zúgó harang,
Anyám lelke fehér galamb,
Amit kaptam, viszem tovább,
Örökségem a szabadság. (Kárpátia)
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 6-án

Holecz Vilmosra,

halálának első évfordulóján.
Szerető fiad Attila és Timi
Szívünkben őrizünk,
mint egy drága kincset.
Tíz éve, hogy elmentél,
s itthagytál minket.
Fájó szívvel emlékezünk

Tóth Angélára

Komáromban,
halálának 10. évfordulóján.
Szerető édesanyja és családja

Börze minden vasárnap
Eladás – vásárlás
Telefon: 0903 762 511.

Rekom

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

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

Téli frankfurti leves

Hozzávalók / 4 adag:
40 dkg kelkáposzta
1 fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
2 db burgonya (nagyobb)
1 dl olaj
1 ek liszt
12 dkg virsli
1 csokor petrezselyem
1,5 dl tejföl
majoránna
só
bors

Elkészítése:
A finomra vágott vöröshagymát az olaj felében lepirítjuk. Hozzátes�szük a zúzott fokhagymát és a burgonyát, amelyet meghámoztunk, és
kis kockákra vágtunk. Megsózzuk, borsozzuk, meghintjük majorannával és finomra vágott petrezselyemmel (egy-két levelet tegyünk félre a
tálaláshoz). Felengedjük 1 liter vízzel.
Mikor a burgonya egyet forrt, hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott
kelkáposztát is. Ha már az is majdnem kész ( ez 5 perc), az olaj másik
feléből kevés liszttel rántást készítünk, tejföllel és 1 dl vízzel simára
keverjük, s ezzel sűrítjük be a forrásban lévő levest. Még 5 percig forraljuk. Közben a vékonyra szeletelt, előzőleg pár csepp olajon megpirított virslikarikákat is beletesszük, és együtt forraljuk. Petrezselyemmel
díszítjük.
Garzonlakás kiadó Komáromban,
a Víz utcában egy személy részére. Tel.: 0908 761 373.
Dám do prenájmu pre jednu osobu garzónku
v Komárne, na Vodnej ulici.
Tel.: 0908 761 373.

Cukormázas
mákos guba

Hozzávalók:
8 db kifli
5 dl tej
15 dkg darált mák
(10 evőkanál)
20 dkg porcukor
3 csomag vaníliás cukor
10 dkg vaj
2 ek vaníliás pudingpor
(csapott)

Elkészítés:
A kissé másnapos-harmadnapos kifliket felkarikázzuk.
A vajat egy serpenyőben felolvasztjuk és mehetnek bele a
kiflikarikák. A vajon a kifliket többszöri átforgatással kicsit
megpirítjuk, majd megszórjuk 4-5 evőkanál porcukorral, és
tovább pirítjuk. A lényeg, hogy a cukor elolvadjon és kissé
rákaramellizálódjon a kiflikarikákra. Így egy zamatos vajaspörköltcukros, ropogós kiflikupacot kapunk.
A tejet a 3 csomag vaníliáscukorral, 2-3 evőkanál porcukorral, valamint a fél csomag vaníliás pudinggal addig melegítjük, amíg forró nem lesz, de nem forraljuk fel. Aki akarja
hagyhatja kicsit sűrűsödni – én nem szeretem a pudingos állagot. És természetesen lehet több/kevesebb cukorral is ízlés
szerint.
Előveszünk egy közepes tálat és jöhet a rétegezés. Egy réteg kiflikarika, kb. az egész egyharmada, megszórjuk egykét evőkanál darált mákkal és egy-két evőkanál porcukorral,
majd meglocsoljuk a vaníliás tej egyharmadával. Majd jöhet
a következő réteg.
Persze azt is lehetne, hogy a kiflikarikákat a mákkal és a porcukorral alaposan összekeverjük, majd rácsorgatjuk a vaníliás tejet, és ismét összeforgatjuk.
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