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Menyhárt
hivatalos

elnökjelölt
Hivatalossá vált Menyhárt Jó-
zsef államfői jelöltsége. Őry 
Péter, a Menyhárt József ál-
lamfői jelölésére 
kiírt petíció petí-
ciós bizottságának 
koordinátora leve-
let vett át a Szlovák 
Nemzeti Tanács Hivatalától, 
amely arról értesít, hogy a 
parlament elnöke 2019. január 
29-i határozatával elfogadta a 
Menyhárt József köztársasági 
elnöki jelölésére benyújtott 
javaslatot. A levél leszögezi, 
hogy Menyhárt József teljesí-
tette az SZK Alkotmányában 
szereplő és a választójog gya-
korlásáról szóló törvényben 
feltüntetett feltételeket. Ennek 
alapján tehát, ez év január 29-
ével hivatalossá vált Menyhárt 
József államfői jelöltsége.

Csáky Pál: Ilyen mélyen még soha nem voltunk
Nézem a magyar nyelvű híroldalakat, a legtöbb be-
számol a nap híréről. S a legtöbb pontatlanul. Szó 
szerint idézem a rendőrségi jelentést: „Na základe 
vykonaných úkonov a vyhodnotenia dôkaznej situácie 
bolo dňa 24. januára vznesené obvinenie z obzvlášť 
závažného zločinu úkladnej vraždy formou účastníc-
tva osobám Roman Ostružlík, Vladimír Mosnár, La-
dislav V. a Alena Zsuzsová.”
Vagyis: a rendőrség a mai napon az eddigi vizsgálat 
és a bizonyítékok kiértékelése alapján büntetőfelje-
lentést tett bérgyilkosságban való részvétel kiemel-
ten súlyos bűntette miatt Roman Ostružlík, Vladimír 
Mosnár, Ladislav V. és Alena Zsuzsová ellen.
Kedves szlovákiai magyar és néhány szlovák új-
ságíró: nem teljesen igazak tehát azok a szalagcí-
mek, amelyek szerint „Zsuzsovát újabb gyilkos-
ságban való részvétellel gyanúsították meg”, mert 
félreviszik a gondolatot. Nem egy, hanem négy 
ember ellen emeltek vádat, akik a rendőrség szerint 
együttműködtek az ügyben, s köztük van Roman 
OstruŽlík is.
Miért fontos ezt így együtt látni? Mert OstruŽlík volt 
Basternák László ellenfele az ógyallai helyi válasz-
táson annó, s Ostružlík a Most-Híd hivatalos jelöltje 
volt.
Most kellene egy kicsit megállni a gondolkodásban. 
A Speciális Ügyészség jegyzőkönyvét idézem: „…
že mu pomôže s predvolebnou kampaňou, a ak vyhrá 
parlamentné voľby, zamestná ju ako asistentku, ak 
primátorské, ako sekretárku. To miesto nepotrebo-
vala z dôvodu, že by nemala z čoho žiť lebo hoci je 
už sedem rokov nezamestnaná, mesačne si dokáže 
zarobiť 700 až tisíc eur tým, že kupuje a predáva 
vlasy.” Vagyis, a jegyzőkönyv szerint a Most-Híd 
jelöltje, Ostružlík megígérte Zsuzsovának, hogy az 
ógyallai városi hivatalban titkárnői vagy assziszten-
si hivatalt biztosít neki. Fico és az olasz maffia esete 
kicsiben. Ugyancsak a jegyzőkönyv szerint Zsuzso-
vá legalább két alkalommal részt is vett Ostružlík 
kampányrendezvényén. S most a rendőrség együtt 
emel ellenük vádat bérgyilkosságban való közös 
részvétel gyanújával. Hangsúlyozom: ez egyelőre 
nem bírói ítélet, hanem a vádemelés szövege. Ám 

ami miatt ez az írás megszületetett, az két dolog. Az 
első: a Most-Híd gyakran játssza a korrupciós és po-
litikai botrányoknál is azt a játékot, hogy ugyan, mi 
nem, ők a rosszak csak, a koalíciós partnereink. A 
Basternák-ügy Zsuzsovára való kihegyezése segíti 
ezt a játékot, segít elkendőzni, hogy az ő ógyallai hi-
vatalos jelöltjük is szerves része a bűnös csapatnak. 
S a második: a rendőrség és a speciális ügyészség 
azt állítja, hogy a Most-Híd jelöltje süllyedt 2010-
ben olyan mélyre, hogy vetélkedése az MKP jelölt-
jével nem állt meg az egyébként úgyis nagyon durva 
szóbeli csörténél, sőt, a néha máshol is tapasztalható 
megfélemlítési igyekezeteknél, hanem – a rendőrség 
szerint – elment a gyilkosság megrendeléséig.
Most kellene ismét egy pillanatra megállnunk Baster-
nák László emléktáblája előtt, s visszagondolni 2010-
es emlékeinkre. Azokra a mondataira is, amelyeket 
akkor nem akartunk elhinni neki.
Június végén, az MKP Országos Tanácsának ülésén, 
jókora melegben pozsonyi székházunkban mindenki 
ingben ült, kivéve őt. Pontosan emlékszem rá, bejött 
a terembe és odaült mellém. Az üdvözlő szavak után 
azt mondtam neki: – Laci, hagyd a fenébe ezt a zakót, 
tedd le, ilyen melegben.
– Nem tehetem – mondta. – Golyóálló mellény van 
rajtam, tudod, mennyire unom már? Nehéz, kényel-
metlen…
– S mi ez itt, körülötted? – kérdeztem vissza. Arra 
céloztam, hogy akkor már nyilvános hír volt, hogy rá-
lőttek, előtte festékkel fröcskölték össze a házát.
– Meg akarnak félemlíteni – válaszolta. – Mert nem 
nekik adtam a projektet. Ezek banditák, semmitől 
nem riadnak vissza.
– És kik, kik ők?
– Tudod, ez bonyolult… De sajnos a Most-Híd körüli 
emberek is vannak közöttük.
Lacikám, utólag megvallom, ezt a mondatodat ak-
kor túlzónak tartottam – mint később, a temetésen is, 
amikor Ógyallán sokan ezt suttogták. Mint a felvidéki 
magyar-magyar kapcsolatok egyik nagyon kicsorbult 
formáját.
Az is félő, hogy ma, 2019-ben néhányan úgy pró-
bálják majd a történtek súlyát csökkenteni, hogy azt 

mondják: hol van már 2010? OstruŽlík már talán nem 
is tagja a Most-Hídnak…
Azért ezt a kérdést se adjuk olcsón: én ugyanis em-
lékszem azokra a kétkedő tekintetekre a temetéskor 
és később, az emlékműavatás és a megemlékezések 
alkalmával is, hogy persze, a Basternák belekevere-
dett egy zűrös ügybe, azután ez lett a vége… Ostruž-
lík durva sárdobálása valószínűleg megtette a hatását 
néhány embernél… Ezen a ponton is mondjuk ki: ha 
Basternák László valahol hibát vétett volna, akkor jogi 
ügyet kellett volna csinálni belőle 
– nem pedig meggyilkolni. A gyil-
kosságra semmilyen sunyi érvelés 
nem lehet magyarázat. S afölött se 
menjünk el figyelmetlenül, hogy 
a 2010-es kampányban Ógyallán 
néhányak számára olyan optika 
alakulhatott ki, hogy lám, lám, ez a 
hidas jelölt mennyire védi Ógyalla 
érdekeit, s az az MKP-s polgár-
mester milyen hibákat követ el… 
Szolgáljon elégtételül Basternák László szellemének, 
hogy ma a rendőrség és a speciális ügyészség mondja, 
hogy ez éppen fordítva volt. Ostružlíkot csak a saját 
és bandája érdekei és pénztárcája érdekelték, s amikor 
Basternák ellenállása miatt nem tudta átvinni akaratát, 
bosszúból cselekedett – a rendőrség szerint – bűnszer-
vezet kompániájával…
S ma a szlovák rendőrség emelt vádat a Basternák La-
cival szemben induló, s ellene nagyon csúnya lejárató 
kampányt folytató Roman Ostružlík ellen is. Bérgyil-
kosságban való részvétel vádjával. Tíz évvel a szlová-
kiai magyar politikai egység megbontása után. Azután, 
hogy az MKP akkori elnökeként kirúgtam az irodám-
ból azokat a tagokat és „tanácsadóikat”, akik a Bugár 
idején meghonosodott praktikákat akarták folytatni. S 
akik ezért inkább a pártszakítást vállalták. S létrehoz-
tak egy pártot, amely körül hemzsegnek a zűrös ügyek.
Nem döbbenetes mindez? Vagy csak én vagyok túl 
érzékeny? S kerül esetleg újságíró, aki megkérdezi 
Bastrnák Tibort és Csóka Lajost, a Most-Híd kerü-
leti és járási elnökeit: ki tette rá a Most-Híd pecsétjét 
Ostružlík jelölésére? És miért?
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Biztonsági okokból fertőtlenítették
a gútai egészségügyi központ emeleti rendelőit

Előfordulhat, hogy a városban
kanyarós megbetegedést találtak

A kanyaró egy vírus által okozott betegség, amely cseppfertőzéssel terjed, amely után 
9-11 nappal hirtelen fellépő nátha, láz és köhögés lép fel, később kiütések is kialakulnak. 
Védőoltásokkal lehet megelőzni. A fertőződés után 9–11 nap múlva hirtelen fellépő nátha, 
láz, köhögés és kötőhártya-gyulladás jelentkezik, valamint a szájüregi nyálkahártyán 
cseresznyepiros foltok, az úgynevezett Koplik-foltok jelennek meg. Később kiütések 
alakulnak ki a bőrön, egyúttal a láz csökken. A fertőzés lezajlása után viszont teljes 
immunitás alakul ki a kórokozóval szemben.
Előfordulhat, hogy az egyik 
körzeti orvos előrelátásának 
köszönhetően még idejében 
sikerült felfedezni az egyik, 
folyamatos náthára panaszko-
dó hölgynél a fertőzés nyomait 
hétfőn délelőtt. A vélhetően 
fertőzött személyt azonnal 
elkülönítették, kivizsgálták, 

törletet vettek tőle és az egész-
ségügyi központban tartózko-
dóktól is. Miután a regionális 
közegészségügyi hivatal mun-
katársai a helyszínre érkeztek, 
a központ felső szintjét lezár-
ták és megkezdték a fertőt-
lenítést. A vírustenyészetek 
alapján szerdán, vagy csütör-

tökön lesz meg az eredmény, 
hogy valóban kanyarófertőzés 
veszélye áll-e fent. Egyelőre 
nincs járvány, ez csak meg-
előző intézkedés volt. A fertő-
zéssel gyanúsított beteg infor-
mációnk szerint egy forgalmas 
étkezdében dolgozik és ott 
kaphatta el a vírust.

 Domonkos Jolán: Hóvirágra leltem
Tavaszi szellő túrt a hajamba,
megcsiklandozott száz napsugár,
lábam megtorpant egy csokor előtt,
fa tövén kinyílt pár hóvirág.

Bár tudtam, védett, majdnem letéptem,
kincsemet nehogy elvigye más,
meggyőzött eszem, hogy meg ne tegyem,
a helyén hagytam. Éljen tovább!

Másnap megnéztem, gyönyörű, szép volt,
a nap sütött rá, ő dédelgette,
kéklett felette a szabad égbolt,
esőkönnycseppel megöntözgette.

Szellő mozgatta meg a kis fejét,
bólintott nekem, vagy csak képzeltem?
Megköszönte a virágok nyelvén
azt, hogy én tegnap mégsem téptem le.

Keszegh Béla és csapata sikeresen debütált

Komáromnak van
elfogadott költségvetése

Annak ellenére, hogy a magára valamit is adó média 100 napos türelmi időt 
biztosít a választások utáni új kormánynak vagy testületnek, mi most meg-
törjük ezt a szokást, mert el kell ismerni, hogy a múlt héten pozitív előre-
mozdulás történt Komáromban. A megtartott önkormányzati ülésen a kép-
viselők korábbi téblábolása, időhúzása, szószaporítása helyett Keszegh Béla 
polgármester az érdemi munkát hozta előtérbe. Betartatta a felszólalásokra 
korábban meghatározott időtartamot, s remélhetően ez az igyekezete később 
is érvényesülni fog.

Több tekintetben is gazdag 
program várta a képviselőket, 
akik az interpellációkkal is 
gazdagították azt. Ideje lenne 
végre a városi cégek veze-
tésében időszerűvé vált sze-
mélycseréket elvégezni (Kiss 
Péntek József halálával meg-
üresedett a COM-Médiában 
egy hely, Szabó Béla mérnök 
és Glič Konštantín mérnök 
már nem képviselők, ám a 
KOMVaK felügyelőtanácsá-
nak tagjai), ám Andruskó Imre 
levetette a programból a javas-
lat megtárgyalását.
Ismételten felvetődött a kér-
dés, miért kell a városi hi-
vatalnak megaláznia saját 
polgárait végrehajtási túlka-
pásokkal. Jogilag megala-
pozott követelmény, hogy a 
polgárok a várossal szembeni 
adósságaikat rendezzék, de 
a dr. Marek Anton idejében 
megbízott iroda aránytalanul 
magas költségtérítéssel tetézi a 
nyugdíjasok, rokkantnyugíja-
sok, munkanélküliek számára 

amúgy is magas tartozásokat.
A város mindennapi életét be-
folyásoló 2019-es évi költség-
vetés megtárgyalása és elfo-
gadása szinte zökkenőmentes 
volt, ami az új polgármester 
megfelelő támogatottságának 
köszönhető, melynek minősé-
gét az idő dönti el, de elfogadá-
sa azért is szükséges volt, hogy 
a városi és sportintézmények is 
benyújthassák pályázataikat. 
Úgy tűnik, Keszegh Béla meg-
próbálkozik azzal, hogy végre 
pontot tegyen azoknak az évti-
zedes problémáknak a végére, 
amelyek régóta feszültséget 
okoznak a városirányítás és a 
régió legnagyobb energetikai 
üzeme, a COM-therm vál-
lalat között. Mint ismeretes, 
a vállalkozók egy csoportja 
Bastrnák Tibor polgármester-
sége alatt megakadályozta, 
hogy egy nem komáromi ille-
tőségű társaság kezébe jussa-
nak a fűtőművek. A vásárlásnál 
azonban nem kerültek eladásra 
a kazánház környékén és az 

átemelő állomásoknál levő te-
rületek. A cég ennek ellenére 
elvégezte a környezet takarí-
tását, füvesítését, kaszálását. 
Mivel ezek a területek bizton-
sági okok miatt nem beépíthe-
tőek, a város más célokra nem 
tudja felhasználni. Keszeg 
polgármester kellő körültekin-
téssel és racionalitással felül-
vizsgáltatta és felbecsültette a 
területeket és azt a képviselői 
határozattal megerősítve meg-
vételre kínálja a fűtőművek 
számára. Érdekes, de az egyet-
len járható út ellen elsősorban 
azok ágáltak, akik korábban a 
KOMVaK ügyeinek eltussolá-
sánál is segítettek. A határozat 
elfogadása mellett szavazott 
Bende Š., Bujna Z., Gajdáč 
O., Horváth A., Ipóth Sz., Ke-
szegh M., Knirs I., Kovács D., 
Less K., Ruman P., Ryšavý B., 
Stubendek L., Szabó Cs., Szé-
nássy T., Varga T., Vetter J., 
nemmel szavazott Korpás P., 
Feszty Zs., Marek A., tartóz-
kodott Andruskó I., Batta Gy., 
Bauer I., Molnár M., Sebő Zs. 
Talán mindezt a polgármester 
is észlelhette, mert kijelentette, 
hogy ezután a fontos döntések 
nem borospincékben, hanem a 
városházán születnek majd... 
A költségvetés részleteivel 
jövő heti számunkban foglal-
kozunk.
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Ivana Havelová látványos és ízletes tálja

Január 24. és 27. között került sor a pozsonyi INCHEBA kongresszusi központban 
a Danubius Gastro 2019 nemzetközi gasztronómiai vásárra, amelyen iskolánk, a 
komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola szakács és cukrász 
szakmát tanuló diákjai is részt vettek. Elért eredményeink azt mutatják, hogy az 
említett szakmákban diákjaink a legjobbak keze alatt tanulhatnak. 
 A vásár első napján a Szlovák 
Szakács és Cukrász Szövetség 
valamint a Szlovák Köztár-
saság Oktatási, Tudományos, 
Kutatási és Sportminisztériu-
mának égisze alatt szervezte 
meg az Állami Szakképzési 
Intézet a hotelakadémiák és 
szakközépiskolák szakács 
szakmája részére a Gastro ju-
nior SKILLS Slovakia MET-
RO CUP 2018/2019 verseny 8. 
évfolyamát.
Iskolánk diákja, Zakál Tama-
ra diáktársa, Mišovič Bianka 
segítségével sikeresen vette az 
igényes elődöntők akadálya-
it, s helytállását bizonyítja az 
újvári elődöntőn az országos 
döntőbe való legjobb 6 közé 
bejutásért vívott küzdelme és 
hozzáállása. A döntőre Po-
zsonyban, az Incheba kong-
resszusi központban került 
sor. Tamara feladata a 30 per-
ces határidőn belül a kisorsolt 
nyersanyagból – húsból való 
étel kiválasztása, és a meste-
rek, Ivana Havelová és Töltési 
Róbert segítségével kiválasz-
tott menü elkészítése volt a 
szükséges nyersanyagokból. 
A négy adag elkészítésére 
120 perc állt rendelkezésére. 

A főzés során Tamara a zsűri 
szigorú tekintete, a kamerák 
és nézők kereszttüze valamint 
a pszichikai nyomás ellenére 
is bravúrosan teljesített. Az 
ezüst sávban elnyert 4. helye-
zés rendkívüli siker és jutalom 
volt számára. A kakukkfűvel 
és fokhagymával készített csir-
kemell diós burgonyakroket-
tel valamint mangós és céklás 
pürével nagyon esztétikus és a 
zsűri véleménye szerint finom 
is volt. 
A DANUBIUS GASTRO CUP 
2019 verseny január 26-án a 
senior szakácsok versenyével 
folytatódott, amelyen iskolánk 
mesternője, Ivana Havelová is 
részt vett. A fő nyersanyag a 
nem éppen népszerű, specifi-
kus illatú és ízű friss makréla 
volt. A két adag elkészítésére 
45 perc állt a versenyzők ren-
delkezésére. A senior szakács 
kategóriában a WACS (az 
1928-ban a párizsi Sorbonne-
on megalakuló Szakácsegye-
sületek Világszövetsége – a vi-
lágszerte működő szakács- és 
cukrászszövetség és egyesület) 
által meghatározott szigorú 
szabályok érvényesültek. A 
végső értékelésben mester-

nőnk ezüst sávban 
(a sávelosztás a 
szabványos nem-
zetközi értékelést 
rejti a számítások-
tól az étel bemuta-
tásán keresztül) az 
1. helyet szerezte 
meg. 
Mesternőnk makré-
lát készített gyógy-
növényekkel, édes-
bur go nya-pürével 
valamint kakukk-
füves, fokhagymás 
édes bur go nyá val 
és gyógy nö vé nyes 
pesz tó val, s étele az értékelés 
szerint az ízek és dizájn har-
móniája volt.
Január 24-én a IV. G osztály 
tanulói, Szeiler Máté és Matus 
Viktor „A legjobb pozsonyi 
kifli” címért folyó nemzetközi 
verseny 13. évfolyamán vet-
tek részt, amelyen 4 ország 
– Magyarország, Ukrajna, 
Üzbegisztán és Szlovákia – 9 
csapata mérte össze tudását. A 
munka 4 órás határideje alatt a 
versenyzőknek 45 mákos és 45 
diós pozsonyi kiflit kellett ké-
szíteniük. Diákjaink becsületes 

felkészülését a versenyen elért 
helyezésük tükrözi, a január 
26-i eredményhirdetés során 
Szeiler Máté 2. helyezést szer-
zett és valamennyien éremmel 
és oklevéllel lettünk gazda-
gabbak a 13. nemzetközi ver-
senyen való részvételért.

Szabó Viktor

DANUBIUS GASTRO CUP 2019
A nemzetközi gasztronómiai vásáron arattak sikert a 

Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola tanulói

Zakál Tamara mesterszakácsokat megszégyenítő ételkülönlegessége
Szeiler Máté és Matus Viktor pozsonyi kifliével 
remekelt. Felvételünkön a zsűri tagjaival láthatók.

Diákok tapsoltak…
Az izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda igazgatónője, Mgr. 
Dudás Katalin és tantestülete nagyon odafigyel tanítványai 
sokrétű fejlődésére. Nemcsak a tanítás – tanulás mércéjét 
tartják szemük előtt, de ápolják a néphagyományokat, a 
diákok kézügyességét, fantáziáját, alkotókészségüket.
Tanítványaikat igyekeznek 
a szépre és a jóra nevelni. A 
bizonyítványosztás napján, jan. 
31-én a Magyar kultúra napjára 
emlékeztek, az előző napon 
pedig az 1–4. évfolyam a Jókai 
Színház előadásában a BAMBI 
című előadást tekintette meg. 
A csodás díszletek, a kitűnő 
színészi teljesítmény minden 
egyes kisdiák szívét megfogta. 

Lélegzetvisszafojtva figyelték 
az előadást, s a végén lelkesen 
tapsolt a sok kis nebuló. 
Ugyanez mondható el a január 
23-i előadásról is, amikor 
az 5–9. osztályos tanulók 
a PADLÁS című előadást 
tekintették meg. A csodás 
színészi teljesítményt a diákok 
vastapssal jutalmazták.

Dr. Egriné dr. T. Szonja

Két fiatal művész közös kiállítása
a komáromi Limes Galériában

A PRO ARTE DANUBIÍ Duna Mente Művésze-
téért Polgári Társulás szervezésében február 8-án 
nyitotta meg a Pécsi Tudományegyetem Művésze-
ti Karának két diákja első közös kiállítását. Ber-
kes Csilla szobrász és Csatlós Asztrid Kitti fes-

tőművész hallgatók 
eddigi munkásságuk 
válogatott darabjaival 
mutatkoznak meg a 
komáromi Limes Ga-
lériában. A kiállítást 
Prof. Colin Foster, a 
PTE MK Doktori Is-
kola vezetője nyitotta 
meg. A háttérzenét 
Pap Zoltán biztosítot-
ta. Régióbeli művészt 
köszönthetünk Berkes 
Csilla személyében, 
aki ógyallai születésű 

és a művészeti alapokat a város Művészeti Alap-
iskolájában szerezte. Első mestere Darázs Rózsa 
szobrászművész volt.

Felvételeinken Berkes Csilla Vasmadár 
című kompozíciója, (balra) Csatlós Asztrid 
Kitti látható.

A Bambi előadásán jól szórakoztak a gútai Nagyboldogasszony 
Egyházi Iskolaközpont kisiskolásai is.

Érseki szentmise
a Nagyboldogasszony 
plébániatemplomban

Ittas hölgy
a volán mögött

Csütörtökön a komáromi rendőrjárőr fel-
figyelt egy Toyota Yaris személygépkocsira, 
ami nem vette figyelembe a behajtani tilos 
táblát. Az autót megállítva látták, hogy 
vezetője egy 50 éves hölgy, aki furcsán vi-
selkedett. Megszondáztatták, és 1,42 ezre-
léknyi alkoholt találtak a szervezetében. 
Bűnvádi eljárás indult ellene veszély oko-
zása miatt.

Január utolsó hetében Mons. Orosch János nagyszombati érsek 
celebrálta azt az ünnepi szentmisét, amelyet a régió, illetve a 
komáromi egyházkörzet papjainak rekolekciója alkalmából 
mutattak be a Nagyboldogasszony plébániatemplomban.
Mons. Ján Orosch 
nagyszombati érsek 
a múlt hónap végén 
részt vett a Komá-
romi járás esperesi 
körzetébe tartozó 
plébánosok és papok 
ülésén. Maga a papi 
találkozó programja 
a Nagyboldogasz-
szony plébániatemp-
lomban megtartott 
ünnepi szentmisével 
vette kezdetét, ame-
lyen a gútai hívőkön 
kívül az egyházi alapiskola 
és iskolaközpont diákjai is 

részt vettek. 
A szentmisét 
elmondott pré-
diációjában az 
érsek felhívta a 
figyelmet a test-
véri együttélés 
fontosságára a 
lelki atyák és 
hívőik között. A 
rendszerváltás 
előtti korszakot 
idézve, felhív-
ta a figyelmet 
arra, hogy csak 

a testvéri együttélésnek kö-
szönhető, hogy sikerült túl-
élni a kommunizmus idején 
érezhető vallásellenességet. 
A hívőket arra biztatta, hogy 
őrizzék meg emlékezetükben 
egyházközségük korábbi pap-
jainak emlékét, az élőket ke-
ressék fel, sírjaikra pedig he-
lyezzenek gyertyát.
A szentmise után a papi reko-
lekció, vagyis közös ülése a 
plébánián folytatódott, ahol 
Szlovák Marian esperes fogad-
ta a vendégeket, s tájékoztatta a 
résztvevőket az egyházi iskola 
átépítésének folyamatáról is.

Újabb övön aluli ütés a kisgazdáknak

Megszűnik a mezőgazdasági erőgépek
C-típusú rendszámainak érvényessége

Egyre feltűnőbb, ahogyan a jelenlegi szlovák kormány egyes minisztériumai érdekcsoportok 
hatására hoznak olyan döntéseket, amelyekkel ellehetetlenítik a hazai termelőket, 
állattenyésztőket. Még alig ocsúdtunk fel a házi sertésvágás új feltételeinek sokkhatása alól, 
a lengyelországi behozatalból származó marhahús-botrányból, most a belügyminisztérium 
közlekedésügyi szakemberei gondoskodtak arról, hogy a gazdáknak legyen miért felemelni 
szavukat.
Egy korábbi rendelet alapján 
a házi készítésű, vagy kistelje-
sítményű erőgépeit csak abban 
az esetben lehetett a közúti for-
galomban használni, ha kellő 
bizonylatok (fénykép, kérvény, 
területmeghatározás) benyújtása 
után a rendőrség úgynevezett C-
típusú rendszámot adott ki. Eze-

ket a gépeket (kistraktorok, pót-
kocsival ellátott kultivátorok) 
csak abban az esetben engedték 
a közutakra, ha onnan rövid tá-
von elhagyva azt, földúton foly-
tatta útját. Ennek következtében 
nem is befolyásolták a kisgépek 
a közúti forgalmat. Mintegy 37 
ezer kisgazdát érintett ez az in-

tézkedés. Idén már nem lehet 
kérvényezni ezt a kivételt. Csak 
azok kaphatnak járművükre 
rendszámot, akinek munkagé-
pe átesett egy alapos műszaki 
ellenőrzésen, amit évente kell 
megújítani. A gépek beszállítá-
sát és az ellenőrzést a kisgaz-
dáknak kell megtéríteniük.

Halva
találták

Hétfőn délelőtt halva ta-
láltak a gútai Szent Ro-
zália emlékparkban egy 
férfit. A helyszínre érke-
ző rendőrök megállapí-
tották, hogy a megtalált 
személy, a 63 éves Černy 
László, aki a helyszínre 
hívott ügyeletes orvos 
véleménye szerint 10-
12 órája lehetett halott. 
Hogy megállapítsák az el-
halálozás okát, a holttes-
tet boncolásra Nyitrára 
szállították. 

Kettős rablás 
Komáromban

Szombaton este fél 8-kor a rabló egy 18 éves nőre támadt. A 
nyakánál fogva földre rántotta, majd többször hátba rúgva 
pénzt követelt tőle. Mivel nem volt a nőnél készpénz, támadója 
többször hasba is ütötte, majd elvette a kezéből MP3-lejátszóját 
és letépte a válláról kézitáskáját, amelyben a mobiltelefonját is 
tartotta. Alig másfél órával később a rabló egy másik utcában 
szemelt ki magának egy újabb áldozatot. Az 53 éves nőt ököllel 
fejbe ütötte, és a kezéből megpróbált kitépni egy táskát. Olyan 
intenzitással ütötte-verte a nő fejét és hátát, hogy az elesett. 
Ezután a támadó kitépte a földön fekvő nő kezéből a táskáját 
és elfutott. A sértett ezt követően segítségért kiáltott, amit 
meghallott három arra járó férfi. A menekülő banditát tétovázás 
nélkül feltartóztatták a rendőrség megérkezéséig. 
A rablótámadás ügyében vádeljárás indult a komáromi illetőségű 
31 éves Ivan ellen.
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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 
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.

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.

Tanácskoztak
az Alsó-Csallóközi 

Társulás polgármesterei

A kistérségi társulások helyzetéről tanácskoztak január 31-
én Gútán az Alsó-Csallóközi Társulás polgármesterei. A 
résztvevők értékelték eddigi tevékenységüket és részletes 
beszámolót hallgattak meg az uniós alapok merítéséről.
Maga a társulás két évtizedes 
múltra tekinthet már vissza, s 
azóta, az önkormányzati vá-
lasztásoknak köszönhetően új 
arcokkal is megismerkedhettek 
a résztvevők. Így a tanácsko-
zás a kölcsönös ismerkedéssel 
kezdődött, majd sor került a 
Közös építésügyi- és a Közös 
iskolaügyi hivatal munkájának 
kiértékelése a 2018-as évre. Az 
építkezés területén 11 községet 
szolgál a gútai központ, az is-
kolaügy területén pedig öt tele-
pülésnek nyújt segítséget. Szó 
esett a vissza nem térítendő 
támogatásról szóló kérelmek 
benyújtásának lehetőségeiről, 

amelyek a projektek eurofon-
dokból való megvalósítására 
vonatkoznak. A hulladékgaz-
dálkodási tapasztalatok terén 
ezután a szelektív gyűjtéstől 
függ majd az adónagyság. 
Gútán a biológiailag lebom-
ló, organikus hulladék terén 
már rendelkezik megfelelő ta-
pasztalatokkal, ám hamarosan 
újabb változásokat vezetnek be. 
Mintegy 3 300 kukát osztanak 
ki Gútán, amelybe a komposz-
tálható faleveleket, zöldhul-
ladékot külön kukáskocsival 
hordják majd ki telephelyükre, 
ahol maga a komposztálás tör-
ténik. Morovič Orsolya

A nácizmus áldozataira emlékeztek

Felvételeinken: (fent) az auschwitzi koncentrációs tábor életben maradt 
foglyainak egy csoportja, (középen) a megemlékezés résztvevői, (lent) 
Szűcs József, a Talpalatnyi Színház alapítója, aki Radnóti Miklós életét 
idézte fel, illetve dunaszerdahelyi zsidó hitközség elnöke tartja felszólalását 
és a Tu Bishvat ünnepi tálja.

Felvételeinken a tanácskozás résztvevői láthatók

1945. január 27-én az első ukrán front néhány 
katonája lépett be elsőként az auschwitzi 
haláltábor kapuján. A látvány döbbenetes volt. 
Halottak mindenütt, az élők pedig emberi 
roncsok voltak csupán. 1942–45 között majd 
2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci 
haláltáborban, közöttük számos komáromi is. 
2006-tól január 27. – az ENSZ határozata alapján 
– a holocasut nemzetközi emléknapja. A világon 
mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, 
a körülbelül 6 millió emberről, aki már soha 
nem térhetett vissza az életbe. Komáromban a 
Zsidó Hitközség megemlékezésén Szűcs József 
tatabányai író-színész, Radnóti Miklós életének 
utolsó hat hónapjáról összeállított műsorát mutatta 
be, hatalmas sikerrel.
Tu Bisvát, az a nap amelyet a Misna a fák újéveként 
említ. A zsidók ettől a dátumtól számítják a fa 
gyümölcsének tizedével és hasonló törvényekkel 
kapcsolatos időpontokat. Ünnepi szokás ilyenkor 
az Izraelben honos gyümölcsöket enni. Vannak, 
akik ilyenkor a dátumnak megfelelően 15 féle 
gyümölcsöt esznek. Ezt is megünnepelték a 
megemlékezés résztvevői.
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MŰSORA JÁNLAT
Február 9-től  február 15-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 .10 Hu n-
ga r i k u mok ka l  a  v i lág 
kör ü l ,  12 .45 Csapd ába 
csa lva ,  13.20 P iedone 
Af r i kába n (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 Eva n ,  a 
m i nden6ó (a mer.) ,  21.0 0 
Bad Boys (a mer.) ,  23.45 
Megg ya núsí t va (a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.30 
A simlis és a szende 
(amer.), 13.45 Cobra 11 
(német), 14.50 Páratlan 
páros (amer.), 15.55 Pose-
idon (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz Plusz , 
20.00 A tanár (magyar), 
21.10 A t itánok harca 
(amer.), 23.20 A visszajá-
ró (amer.), 1.40 A másik 
fér f i (amer.)

RTL II
9.00 Sherlock (angol), 11.00 
Az első millióm története, 
12.00 ValóVilág, 18.30 A 
gyűrűk ura (amer.), 22.00 
ValóVilág, 23.00 BeleValó-
Világ, 23.30 Gyilkos ösz-
tön (amer.), 1.30 Sherlock 
(angol)

M2
12.45 Pom-Pom meséi, 
13.00 Roger, az űr járó, 
14.15 A kis sárkány ka-
landjai, 16.40 Dr. Plüssi, 
18.15 Ast reix és a nagy 
csata, 20.15 Violet ta (ar-
gent in), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 Éjszakai szol-
gálat (angol-amer.), 23.50 
Akvár ium Stage Pass, 
0.50 A Charlot-k Drakula 
ellen (amer.)

Duna tv
9.25 Divat  é s  desig n , 
10.25 Csa lád-ba rá t , 
12 .50 Doc Ma r t i n  (a n-
gol) ,  13.45 Wi n netou é s 
a  félvé r  Apa nacsi  (né -
met) ,  15.20 Elvesze t t 
pa r ad icsom (mag ya r) , 
17.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.30 A 
DA L , 21.40 A Dal  k u-
l i s sza ,  22 .15 A fél szemű 
(a mer.) ,  0.05 Bag i-Nacsa 
O r feu ma

Duna World
11.15 Akiket a pacsi r ta 
elk ísér (magyar), 13.20 
Ahonnan el indultam, 
14.15 Család-barát , 16.20 
Amer ikában jár tunk, 
17.50 Erdély i tör ténetek , 
18.55 Térkép, 19.30 A 
DAL, 21.40 Bagi-Nacsa 
Orfeuma, 22.40 Tóth Já-
nos (magyar), 23.45 Ope-
ra Café

Pozsony 1
13.25 A test titkai, 14.35 
Miss Marple (angol), 
16.10 Biblia: Dávid, 
17.45 Úttalan utakon, 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A test titkai, 21.30 Talk 
show, 23.15 Marple kis-
asszony (angol)
Pozsony 2
11.35 Labdarúgás,  14.00 
Tenisz,  15.45 Jégkorong, 
19.00 Atlétika,  21.10 El-
lopott  határok, 22.35 A 
szobalány meséi (amer.) , 
23.30 Taboo (angol) 

Markíza tv 
8.40 A gyűrűk ura (amer.), 
12.40 Need for Speed 
(amer.), 15.20 Harry Pot-
ter és a halál ereklyéi 1. 
(amer.), 18.20 Így mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A 
hét nővér (amer.-francia), 
23.10 Elysium (amer.)

JOJ TV
9.50 Ne mérgesítsd a bé-
biszit ter t! (amer.), 10.50 
Kovbojok és angyalok 
(amer.), 12.50 Vízivilág 
(amer.), 16.00 Sanghaji 
lovagok (amer.), 18.20 Há-
zikedvencek, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.25 Spor t , 
20.35 Minden, amit szere-
tek, 22.35 Minden, amit 
Ander szeret , 23.00 Várat-
lan támadás (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
7.05 Rajzf ilmek, 10.40 
Több, mint testőr (amer.), 
12.50 Ripost , 13.25 Pin-
cérlány (amer.), 15.50 
Walker, a texasi kopó 
(amer.), 16.55 Hegyi dok-
tor (német), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Amerikai taxi 
(amer.), 21.00 Tök alsó 2. 
(amer.), 22.50 Harc a vég-
sőkig (amer.), 1.00 Gyön-
géd kezelés (magyar-né-
met)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.55 Há-
zon kívül, 13.30 A simlis és a 
szende (amer.), 14.40 A tanár 
(magyar), 15.55 Marmaduke 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
A Karib-tenger kalózai 2. 
(amer.), 22.05 Amerikai bér-
gyilkos (amer.), 1.00 A titá-
nok harca (amer.)

RTL II
7.50 Az álmodó (amer.), 
9.45 Modern Hamupipő-
ke (amer.), 11.30 Segítség, 
bajban vagyok!, 16.30 A 
gyűrűk ura (amer.), 20.00 
ValóVilág, 23.00 BeleVa-
lóVilág, 23.30 Szexmentes 
övezet (amer.), 1.10 Mo-
dern Hamupipőke (amer.)

M2
12.45 Pom-Pom meséi, 
13.25 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 kosaras 
2. (amer.), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 A hí r név 
ára (amer.), 23.45 Az ígé-
ret f öldje (amer.)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Ízőrzők, 13.55 
Inverse Everest , 14.55 
Keser ű igazság (magyar), 
16.30 Hogy volt?, 17.25 
Borbás Marcsi szakács-
könyve, 18.35 Őrangyal 
(amer.), 19.30 Magyaror-
szág, szeretlek!, 21.00 Az 
időutazó felesége (amer.), 
22.55 Eleni (amer.) 

Duna World
10.20 A DAL, 13.00 Hír-
adó, 13.20 A nagyok, 
13.50 A fegyházlelkész , 
14.50 Szent István ván-
dorlás, 15.20 Budapest 
ter mészet i ér tékei , 15.50 
Látlelet a Föld ről , 16.55 
Színe-java , 17.55 Erdé-
ly i tör ténetek , 18.55 Öt 
kont inens, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Emberségesnek len-
ni kötelességem, 22.35 
Hogy volt?

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Poi rot  (a ngol) , 
15.35 A ra ny idők ,  16.40 
A ha lá l  e sőben é rkez i k 
(csehsz lová k),  19.0 0 Hí r-
adó,  20.30 Topi n ka őr-
mes te r  (sz lová k),  21.20 
Hi n ned kel l!  (ola sz), 
23.0 0 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
10.55 Nagyothal lók mű-
sora , 12.25 Műlesik lás, 
13.40 Tenisz , 18.30 Est i 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Alber t Einstein , a zseni, 
21.05 Zenészek, 21.50 Bi-
at lon, 22.55 Labdar úgás

Markíza tv
10.50 Chart Show, 13.00 
Testreszabott kérdések, 
13.30 Godzilla (amer.), 
16.45 Jó tudni!, 17.55 Au-
tóiskola, 19.00 Híradó, 
20.30 The Voice, 22.30 
Kettős kockázat (amer.)

,JOJ TV
8.05 Chip és Dale (amer.), 
10.30 Restar t , 12.00 Ja-
mes Bond (angol), 15.00 
Gull iver utazásai (amer.-
angol), 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 
Gyilkos tét (amer.), 0.50 
Vasszív (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, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 Amerikai 
taxi (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 Castle (amer.), 16.50 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 Drága örökö-
sök (magyar), 20.35 Bará-
tok közt, 21.10 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.25 Dr. Csont 
(amer.), 0.00 CSI: A hely-
színelők (amer.)

RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú ár-
nyékában, 14.45 Showder 
Klub, 15.50 Konyhafőnök 
VIP, 17.20 A gyanú árnyé-
kában, 19.20 Showder Klub, 
0.30 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 Brümmögők, 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!, 14.20 Vég-
telen szerelem (török), 
15.15 Hat nővér (spanyol), 
16.10 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.), 0.00 Alpesi 
nyomozók (oszt rák)

Duna World
11.20 Heten, mint a gono-
szok (magyar), 13.20 Roma 
magazin, 14.15 Család-
barát, 15.50 Életkor, 16.15 
Ízőrzők, 16.50 Öt konti-
nens, 17.20 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.30 Ha-
gyaték, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Ridikül, 22.30 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 
Szívélyes üdvözlet (fran-
cia), 22.05 Riporterek, 22.40 
Max felügyelő (szlovák), 
0.30 Szívélyes üdvözlet 
(francia)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 13.30 Gene-
rációk, 14.25 Műlesiklás, 
16.05 Nők a világ végén, 
18.00 Az elveszett világ, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 Dokumentumfilm, 
22.25 A vonalkód (iráni) 

Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.55 NCIS (amer.), 14.50 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi történe-
tek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Autóisko-
la (szlovák), 21.35 Ho-
gyan lopjunk felhőkarco-
lót? (amer.), 23.40 NCIS 
(amer.)

JOJ TV
11.00 Mentők (szlovák), 
12.30 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, 23.10 Elő az igazság-
gal!, 0.30 Heti Hetes

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, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 Castle (amer.), 15.50 
Castle (amer.), 16.50 A sze-
retet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
19.35 Drága örökösök (ma-
gyar), 20.35 Barátok közt, 
21.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.30 Házon kívül, 
23.00 XXI. század, 0.00 
CSI: A helyszínelők (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 Méz-
ga család, 13.00 Franklin, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 19.05 Brümmögők, 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
13.30 Honfoglaló, 14.20 Vég-
telen szerelem (török), 15.15 
Hat nővér (spanyol), 16.10 
Rex felügyelő (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Önök kérték, 
21.25 Diagnózis (lengyel), 
22.20 Cédrusliget (amer.)

Duna World
11.25 Gazdag szegények 
(magyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.15 Család-
barát, 16.10 Hazajáró, 16.40 
Térkép, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Gasztroangyal, 18.55 Ma-
gyarország nemzeti parkjai, 
19.30 Hagyaték, 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, 16.55 Hegyi doktor 
(német), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 A maffia 
csak nyáron gyilkol (olasz), 
21.25 Mata Hari (orosz), 
22.20 Banks főfelügyelő 
(angol), 23.50 Sherlock Hol-
mes kalandjai (angol) 

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.00 
Autószalon, 15.30 Ruszin 
magazin, 15.55 Műlesiklás, 
18.05 Az elveszett világ, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 Dokumentumfilm, 
21.00 A görögök, 22.25 Talk-
show, 23.40 Dokumentum-
film

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.50 Családi törté-
netek, 12.55 NCIS (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi törté-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Jó tudni!, 
23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV
11.00 Mentők (szlovák), 
12.30 Topsztár, 13.00 Dr. 
Csont (amer.), 15.00 Rend-
őrök akcióban, 16.30 Hírek, 
17.25 Mentők (szlovák), 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Restart (szlovák), 
22.00 9-1-18 (amer.), 23.00 A 
futár (amer.), 0.05 Mentők 

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, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 A mentalista (amer.), 
15.50 Castle (amer.), 16.50 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 Drága örökö-
sök (magyar), 20.35 Bará-
tok közt, 21.10 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.25 Halálos 
fegyver (amer.), 0.05 CSI: 
A helyszínelők (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!, 14.25 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), 21.35 
A becsület ideje (lengyel), 
22.30 Hóvirágünnep (cseh)

Duna World
11.30 Az aranyborjú (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
műsorok, 13.50 Ecranul 
nostru, 14.20 Család-ba-
rát, 15.55 Magyar gazda, 
16.50 Novum, 17.20 Ízőr-
zők, 17.55 Gasztroangyal, 
18.55 Magyarország nem-
zeti parkjai, 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

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 A félszemű 
(amer.), 22.15 Azonosság 
(amer.), 23.45 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
13.25 Görögök, 14.30 A di-
agnózis, 15.30 Magyar ma-
gazin, 16.25 Nők a világ vé-
gén, 17.20 Kézilabda, 19.50 
Híradó, 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 viszo-
nyok 11.55 Családi tör té-
netek, 13.00 NCIS (amer.), 
15.00 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 Végtelen sze-
relem (amer.)

JOJ TV
9.00 Tárgyalóterem, 11.00 
Mentők (szlovák), 12.30 
Topsztár, 13.00 Dr. Csont 
(amer.), 15.00 Rendőrök 
akcióban, 17.25 Mentők 
(szlovák), 18.25 Iskola 
után, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Anya va-
gyok (szlovák), 22.30 Sam 
(amer.), 23.35 Mentők

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, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 Csak 
szexre kellesz (amer.), 01.00 
Tények extra

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 Castle (amer.), 16.50 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 Drága örökö-
sök (magyar), 20.35 Bará-
tok közt, 21.10 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.25 Páratlan 
páros (amer.), 0.05 CSI: 
New York-i helyszínelők 
(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 Méz-
ga család, 13.00 Franklin, 
14.00 Tesz-vesz város, 15.45 
Szuper négyes, 16.35 Rubi 
Szivárványiában, 17.25 Mic-
key egér játszótere, 19.05 
Brümmögők, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Kiber-
Ma, 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, 
13.20 Honfoglaló, 14.10 
Végtelen szerelem (tö-
rök), 15.00 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), 22.21 Tük-
röm, tükröm (amer.)

Duna World
11.25 Az aranyborjú (ma-
gyar), 14.15 Család-barát, 
15.50 Kék bolygó, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan-
gyal, 18.55 Magyarország 
nemzeti parkjai, 20.00 Sze-
nes Iván ír ta Andreával, 
21.00 Híradó, 21.35 Ridi-
kül, 22.30 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 14.20 
Sherlock Holmes kaland-
jai (angol), 16.25 Japán 
mozaik , 16.55 Hegyi dok-
tor (német), 17.45 A pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.30 A két 
gyerek, a feleség a leány 
(f rancia), 23.00 Az élet 
örömei, 23.30 Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.00 
Műlesiklás, 15.30 Roma 
magazin, 16.30 Nők a világ 
végén, 17.30 Műlesiklás, 
20.45 Labdarúgás, 23.35 
Rendőrség, 23.50 Éjszaka a 
levéltárban

Markíza tv
9.45 Apukák, 10.45 Jószom-
szédi viszonyok, 11.50 Csa-
ládi történetek, 12.50 NCIS 
(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, 23.45 NCIS 
(amer.)

JOJ TV
9.00  Tárgyaló te rem, 
11.00  Mentők ,  12 .30 
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  Het i  he tes , 
22 .55  Inkogni tó

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, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 A végzet 
ereklyéi (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Éjjel-
nappal Budapest, 13.45 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 Castle (amer.), 16.20 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 Drága örökö-
sök (magyar), 20.35 Bará-
tok közt, 21.10 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.25 Az akció-
csoport (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, 0.30 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.), 1.45 Az 
ígéret földje (amer.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen, 13.30 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 
Sörgyári capriccio (cseh-
szlovák), 22.10 Mezítláb a 
tarlón (cseh)

Duna World
11.20 Az aranyborjú (ma-
gyar), 13.50 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Kárpát expressz, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan-
gyal, 20.00 Önök kérték, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

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 
Igazságot mindenkinek

Pozsony 2
11.30 Mesék, 11.55 Élő pa-
noráma, 14.05 Labdarúgás, 
15.00 Szemtől szemben, 
17.40 Műlesiklás, 19.50 
Híradó, 20.10 A család, 
20.35 Gábor Vlkolinský 
(szlovák), 21.55 Dicsőség 
(bolgár)

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi tör té-
netek, 13.00 NCIS (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi tör té-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Har ry Pot ter és a 
halál ereklyéi 2. (amer.-
angol), 23.05 Vasököl 
(amer.)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 He-
tedik mennyország, 15.00 
9-1 18 (amer.), 16.00 
Rendőrök akcióban, 17.25 
Rendőrök akcióban, 19.00 
K r imi, 19.30 Híradó, 
20.35 A futár 3. (amer.), 
22.45 Drive Hard (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Februári gondoskodás kertjeinkről

h u m o r - c s o k o r
Egy kis teknős elkezd felfelé mászni a fán. 
Nagy nehezen eléri az alsó ágat, végigmászik 
rajta, majd amikor a végéhez ér, leesik. Pont 
a hátára esik, a páncélja nagyot koppan. Pár 
perc múlva magához tér, hosszú kínlódás után 
a hasára fordul, és megkezdi újra a fára má-
szást. Ezúttal még az ágig sem jut el, leesik, 
ismét megüti magát, de hallatlan akaraterővel 
megint nekikezd a famászásnak. Most sikerül 
az ágig jutnia, de hamarosan a földbe csapó-
dik. Fent, a fa egyik felső ágán egy fészekben 
ül egy madárpár. Amikor a teknőc már ötöd-
szörre töri össze magát, a madármama azt 
mondja a párjának:
– Te, szerintem most már meg kellene monda-
nunk neki, hogy csak örökbe fogadtuk.

– Jean, hozzon egy pohár vizet!
– Igen uram!
– Jean, hozzon még egy pohár vizet!
– Igen uram!
– Jean, hozzon még egy pohár vizet!
– Igen uram! De megkérdezhetem miért? 
Ennyire szomjas?
– Nem, de még mindig ég a könyvtár!
A nászéjszakán az asszonyka vallomást tesz a fér-
jének:
– Tudod, Pista, nekem már előtted is volt dolgom 
férfival.
– Nem probléma. Nekem is…
– Mi a véleménycsere?
– Amikor bemész a saját véleményeddel a főnököd-
höz, és az övével jössz ki…

Különös kérés

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!

A februári végi kerti teendők 
ideje mindig az időjárás ala-
kulását követi, épp ezért az 
alábbi munkálatok akár több 
hetet is csúszhatnak az idő-
járástól függően, ne feledjük 
milyen ítélet idő volt 2017 
március idusán. Habár azt 
szokták mondani, hogy amit 
ebben a hónapban már elvé-
gezhetünk, azt tegyük meg, 
mert a következő hónapokban 
rohamosan megnő majd a te-
endők sora. Elsietni viszont 
nem kell semmit. Néhány 
tipp, javaslat a teljesség igé-
nye nélkül:

Kinti munkák
és talaj előkészítés

Ellenőrizzük a kerti szerszá-
mokat. Ha szükséges, tisz-
títsuk meg és rakjuk rendbe 
őket, a hiányzókat pedig pó-
toljuk.
Vágjuk le a tavalyról maradt 
elszáradt virágokat, tegyük a 
komposztba!
A termőképesség javítható, 
fokozható, s a talajerőt pótol-
ni szükséges is, a rendszeres 
művelés velejárója, de azt in-
kább ősszel kell megtennünk, 
mert a tavaszi trágyázás, ásás 
már nem olyan minőségű. 
A talajéletnek is meg van a 
maga ritmusa.
Ha az idő már biztosan enge-
di, távolítsuk el a zöldtrágya 
maradványait, illetve a talaj-
takarót, majd igény szerint 
komposztot a felső talajréteg-
be bedolgozva, kapával vagy 
más talajlazítóval lazítsuk fel 
az ágyásokat.
Jó érett komposztfölddel fris-
sítsük fel a talajt! (Ha trágyá-
zunk, a telihold és fogyó hold 
napjain tegyük!)
A kerti veteményekre jel-
lemző, hogy meghálálják, 
ha ősszel fel volt ásva ülte-
tési helyük, s tavasszal vetés 
előtt felkapálva, gereblyézve. 
Ehhez szükséges, hogy vi-
szonylag száraz legyen a föld 

teteje. Van, aki a magágyat 
pár nappal vetés előtt készíti 
elő, mert azalatt kicsit roskad 
a föld. Az oda kerülő növény 
igényeit vegyük figyelem-
be, milyen gyökeret növeszt, 
milyen földet kíván (például 
ha gyökérzöldségről van szó, 
milyen mélyre nő). Más egy 
retek, ami inkább kinyom-
ja magát a földből, ahogy a 
cékla is, s más egy sárgarépa, 
fehérrépa, pasztinák, amelyik 
mélyen fellazított talajban tud 
jól fejlődni.

Szaporítás
Készüljünk a márciusra, kez-
dődik majd a naptár szerinti 
tavasz! Lassan indulhatnak a 
kerti munkák, de amíg a ker-
ti munka a visszafogottság 
jegyében zajlik, a házfalakon 
belül már javában folyhat a 
palántázás, a növények előne-
velése.
Átnézhetjük (vagy ha még 
nincs kész, akkor el lehet ké-
szíteni) a vetési tervet.
Ez többnyire nem igényel 
költséges beruházást, csu-
pán körültekintő tervezést és 
idejében, gondosan elvégzett 
munkát. Szervezzünk, vagy 
keressünk a közelben mag-
börzét.
Ellenőrizzük, hogy csíraké-
pes-e az előző évről megma-
radt vetőmag. A megvásárolt, 
vagy saját termésű vetőma-
got tartsuk hűvös, szellős, 
száraz helyen, papír-, vagy 
vászonzacskóban. (A mű-
anyagzacskók vetőmag tá-
rolására hosszú távon nem 
alkalmasak.)
Palántázás esetén ügyeljünk 
arra, hogy meleg, sötét he-
lyen legyen a vetemény. De 
figyelem: az első csíraleve-
lek megjelenése után ennek 
már az ellenkezője érvényes: 
a hajtások fényt és alacsony 
hőmérsékletet igényelnek! A 
föld kiszáradása és túlöntözé-
se egyaránt veszedelmes!

A palánták nevelésével a te-
nyészidőt rövidítjük és terü-
letet, munkát takarítunk meg, 
de ne felejtkezzünk meg a 
„szakaszosságról”!

Zöldség, gyümölcs
A korai fejessaláta, korai fe-
jeskáposzta, korai kelkáposz-
ta és brokkoli magot még 
február végéig vessük el! A 
magvetésből hat hét alatt ser-
dülnek kiültetésre alkalmas 
palánták.
A fűtés nélküli fóliasátorban 
a retek, sárgarépa, káposzta, 
karalábé, karfiol, spenót és 
zeller vetését elkezdhetjük. 
Elkezdhetjük a korai kiülte-
tésű paradicsomok magjának 
vetését.
Ha a talaj felengedett, készít-
sük elő a zöldborsó, dughagy-
ma, fokhagyma, spenót, sár-
garépa és a mák helyét. Ha az 
idő engedi, vethetjük őket. Ha 
az időjárás keményre fordul, 
takarjuk az ágyásokat fátyol-
fóliával, vagy zöldmulccsal. 
Az egyébként lassan csírázó 
sárgarépamag biztos kelését 
elősegíthetjük, ha kapormag-
gal vegyesen vetjük. A kapor 
aromája távol tartja a kárte-
vőket a sérülékeny, gyenge 
csíranövénykétől. Ezt más, 
nehezen virágzó növény mag-
jával is megtehetjük.

Fűszernövények
A fűszernövények közül már 
a szabadföldbe vethető pél-
dául a lestyán, a majoránna, a 
kakukkfű, a levendula, a zsá-
zsa, turbolya és a citromfű.

Dísznövények
Ha a talaj már fagymentes, 
februárban még ültethetünk 
tulipánhagymát. Ültetésnél 
viszont vigyázzunk arra, hogy 
a hagymák ilyenkor már duz-
zadtak, és ültetés során a friss 
hajtásai ne sérüljenek. A hagy-
mákat ne nyomjuk be a talajba, 
hanem ültetőlapát segítségével 
ültessük el.

–ezm–

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Minden olyan tevékenység 
előnyös ezen a héten, ami valamiképpen a regenerálódást szol-
gálja. Ha önt egy masszázs vagy egy kellemes fürdőzés pihenteti, 
ha szeretne feltöltődni és tisztába jönni érzéseivel, szakítson időt 
erre és újra önmagára talál. A Valentin nap ezek után boldogság-
ban telik.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha lehetősége nyílik arra, 
hogy új közösséget vagy új környezetet ismerjen meg, akkor 
azonnal csillapul a másság iránti erős igénye. Nem érzi most jól 
magát a megszokott környezetben a szokásos minták szerint. A 
változás és változtatás elkerülhetetlenné válik.
KOS (március 21. – április 20.) Egész héten az a kérdés foglal-
koztatja, hogy vajon elég jó-e. Bár a visszajelzések és a teljesít-
ménye önmagáért beszélnek, ön mégis tudja, hogy akár többre is 
képes lenne. Ne tegye olyan magasra a mércét, amit már ön sem 
tud teljesíteni, mert ez megfosztja a siker érzésétől.
BIKA (április 21. – május 20.) Mostanában elhanyagolja önma-
gát. Mivel felelősséget vállalt valamiért, szeretne annak teljes 
szívével és legjobb tudásával eleget tenni, de közben kimerülő-
ben vannak erőtartalékai. Egy kevés szórakozás csodákat tehet 
ilyen időszakban! Engedjen barátai kérésének!

IKREK (május 21. – június 21.) Felbukkanhat ezen a héten egy 
régi, lezáratlan ügye vagy legalábbis annak utóhatása. Ennek 
megoldására egészen szokatlan, a többiek szemében akár őrült-
ségnek tűnő ötletei támadhatnak. Ne riassza vissza mások véle-
ménye, hallgasson a szívére és járjon el saját elképzelései szerint!
RÁK (június 22. – július 22.) Az aktuális bolygóállások arról 
árulkodnak, hogy újra fellendül szerelmi és társas élete. Ez je-
lenthet élénk és élvezetes baráti összejöveteleket, nagy beszélge-
téseket vagy akár új szerelmet is. A kapcsolatban élő Rákok meg-
tapasztalhatják a szerelem egy mélyebb, tartalmasabb formáját.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Átalakulásra számít-
hat ezen a héten. Nem nagy változások várnak önre, hanem finom 
minőségváltások. Az idegesség koncentrációvá, a belső feszültség 
értékes energiaforrássá alakul. Erősítse ezeket tudatosan is és meg-
tanulhatja, hogyan alakítsa életét pozitívan.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Testünk a hét első nap-
jaiban felvevőképesebb, befogadóbb mint máskor, ezért ilyen-
kor érdemes vitaminkúrákat tartani, odafigyelni arra, hogy az 
esetlegesen hiányzó ásványi anyagokat pótoljuk. Óvatosabban 
bánjunk viszont a gyógyszerekkel és a sok mesterséges anyagot 
tartalmazó ételekkel.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Hét elején, a Hold ál-
lásának köszönhetően, ellenállhatatlan késztetést érez a flörtölés-
re. Még az egyébként hűséges típusok is észreveszik a kínálkozó 
lehetőséget, meglátják a másik nem képviselőiben a vonzó tu-
lajdonságokat. Élvezze ki ezt a fogékony időszakot, de gondolja 
meg, mit tesz!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A múlt heti hajtás után 
most végre pihenni hagyhatja a dolgokat, és elég, ha csak tü-
relmesen vár. Előfordulhat, hogy nehezére esik épp most kikap-
csolni és kiengedni a kezéből az irányítást, de teljesen felesleges 
lenne mindenféle ellenőrzési kísérlet vagy a dolgok siettetése.
NYILAS (november 23. – december 21.) Nehezen tudja ezen 
a héten eldönteni, hogy az érzései csupán apró, de annál heve-
sebb fellángolás eredményei vagy tényleg valami különleges van 
kialakulóban. Hagyjon időt magának. Idővel minden kérdésére 
megkapja a választ és tudni fogja, hogyan tovább.
BAK (december 22. – január 20.) Pontosan tudja, hogy mit akar 
és aszerint is cselekszik. Ez a kombináció igen sikeressé teszi 
különösen hetének második felében. Türelmetlen lehet viszont 
mások döntésképtelensége miatt, ezért igyekszik mások helyett 
is dönteni és megmondani, ki mit tegyen vagy gondoljon.

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

* Eladó felújított, kétszemé-
lyes Opel Corsa 1,4 kis fur-
gon. Ár megyegyezés szerint.

Tel.: 0915 063 190
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Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

* Eladó 14 000 euróért egy 
5-áras bekerített kert a Real 
benzinkút mellett a Fiesta étte-
rem mögött, 25 m2-es kerti ház-
zal, gyümölcsfákkal, villannyal 
(220/380 V) és kúttal. Tel.: 
7700050 – 16 és 19 óra között.

G I M I S  S Í T Ú R A

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 Búcson 82 l-es, négy-
fiókos, alig használt Philco 
típusú, kétéves mélyhűtő. T.: 
0918 782 689.
* Kiadó garázs Komárom-
ban, a Szakszervezetiek és a 
Diófa sor sarkán. Tel.: 0905 
553 933.

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

* Eladó Gútán a Mezei 
(Poľná) utcában egy jó álla-
potban levő családi ház nagy 
telekkel, melléképülettel, 36 
ezer euróért. Tel.: 0905 266 
224.

Minden diák számára emlékezetes élmény a középiskolai 
sítúra. Mi is izgatottan készülődtünk és a Selye János 
Gimnázium 2. évfolyama, azaz 90 tanuló indult el tanáraik 
kíséretében a 6 napos sítúrára. 
A célállomás Vámos, azaz Mýto pod Ďumbierom volt. 
Megérkezésünkkor kellemes meglepetésként ért minket, hogy 
a hotelben kiváló sportolási és szabadidős lehetőségek is vártak 
ránk: bowling, ping-pong, squash, csocsó, billiárd, medence, 
szauna. Beköltöztünk és indult a hét!
Hétfőn kiderült, hogy a rossz időjárás és a lavinaveszély miatt 
legjobb sízőink (akik Chopokra mentek volna), velünk együtt 
a tálei sípályán síelnek. Bár többen kicsit csalódottak voltunk, 
ettől függetlenül élveztük a lesiklást, és még az osztályfőnököt, 
Mézes tanárnőt is rábírtuk, hogy csússzon velünk egyet. A hat 
síző csoporton kívül volt egy „sétáló” csoport is. Ők minden 
nap térdig érő hóban járták be a környéket és iglut, illetve 
kreativitásuknak megfelelő szobrokat készítettek, gyakran 
keveredtek hógolyócsatába, amelyből a kísérő tanárt sem hagyták 
ki, ill. meglátogattak egy barlangot is, ahol láthattak hibernált 
állapotban lévő denevéreket. Csütörtökön már a vámosi pályára 
mentünk, ahol – már csak a kilátás miatt is – megérte az ott töltött 
nap. A sízők másik csoportja a többi naphoz hasonlóan Tálen síelt.
Köszönet a hét főszervezőjének, Diósi Viktor tanár úrnak, aki 
mindent megtett annak érdekében, hogy ez a hét a lehető legjobb 
legyen. Az utolsó napon még diszkóztunk is. Remek volt a 
hangulat, a buli. Olyannyira élveztük az egészet, hogy még 
maradtunk volna legalább egy hétig.  Zsidek Viktor, II. C

Autóbiztosítás? 
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vál-
lalunk  
	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

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

Börze minden vasárnap
Eladás – vásárlás

Telefon: 0903 762 511 .
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KOSÁRLABDA LABDARÚGÁS

ASZTALITENISZ

SAKK

CSELGÁNCS

KAJAK-KENU

RÖPLABDA KARATE

Nem maradtak izgalmakkal teli mérkőzés nélkül a komáromi kosárlabda-
rajongók a múlt hét végén sem, pedig a felnőtt csapat egyhetes pihenőt tartott. 
Ezúttal az utánpótlás biztosította a kellő hangulatot, amelynek a végén vastapsot 
érdemeltek ki a komáromi fiúk.

BK Junior Komarno – BK Inter Bratislava 44:65 (33:35). 

Előkészítő mérkőzések
Érsekújvár – Ímely 1:1, Brath * Marcelháza – Nagymegyer 
1:2, Cong * Ógyalla – Gúta 3:1, Kling 2, Barton * Ekel – 
Csallóközaranyos 10:3, Nyilas 9, Hrabovsky 1 * Vasas SC – 
KFC női válogatott 2:10 (0:5) góllövők: Pintér Noémi 3, Pauer 
Tünde 3, Tóközi Tímea, Szabó Rebeka, Németh Vivien, Győri 
Bianka * 

Tavaszváró idején az őszi szereplésről
Március elején már pályára lép a 118 éves KFC felnőtt csapata, hogy a II. ligában folytassa a 
küzdelmet. Az alábbiakban az őszi idényt elemezzük, amelyet mint dicsőséges tavaszi hadjárat, 
erőltetett menet, menekülés a győzelembe fogalmakkal jellemezhetünk.
Felnőtt csapatunk tavaszi per-
formanszát történelmi, iro-
dalmi vagy a mozivászonról 
ismert címekkel is jellemezhet-
tük volna, hiszen kilátástalan 
helyzetből sikerült kiváltani 
a másodosztályban való foly-
tatás jogát. A bravúros, végül 
6. helyet érő eredménysorozat 
magasra tette a lécet és a ko-
máromi labdarúgás kedvelői a 
2018/2019-es tavaszi szezon-
ban is kitűnő szereplést vártak 
el. A csodacsapatot azonban 
számos okból sem lehetett 
egyben tartani, így a klub-
tól végül a nyáron távozó 
játékosokat (Špiriak, Nagy, 
Morócz, Bilyk, Maťašovs-
ký, Kelemen, Hovsepyan) 
új érkezők váltották (Slávik, 
Antálek, Mikeš, Zemko, 
Fronc, Kollár, Ajrullahu), 
míg a taktikai és játékszem-
léleti folytonosságot az 
edzői stáb változatlan ösz-
szetétele biztosította.

A rövid nyári szünet és a kurta, 
ám a mindössze egyhónapos 
felkészülési időszak dacára a 
KFC lendületes rajtot vett: a 
Liptószentmiklós ellen aratott 
gólzáporos győzelemmel egy-
ből a tabella élére ugrott. A kö-
vetkező 5 mérkőzésen további 
11 pontot szerezve állandó 
nyomást gyakoroltunk a lista-
vezető Szakolcára, majd a 7. 
fordulóban az erdőháti együt-
tes parádés legyőzésével ismét 
átvettük a vezetést. Újabb két 
győzelmet behúzva már egyér-
telművé vált, hogy a komáromi 
csikócsapattal számolni kell a 
bajnokság élcsoportjának ala-
kulása során. Míg a 9. fordu-

 1. Garamszentkereszt 17 10 6 1 25:13 36 2
 2. Liptószentmiklós 17 10 3 4 34:21 33 13
 3. Szakolca 17 10 3 4 29:16 33 13
 4. KFC Komárom 17  9  3  5  28:17  30  11
 5. Poprád  17  9  3  5  37:27  30  10
 6. Pozsonyligetfalu  17  7  5  5  23:22  26  1
 7. Zsolna B  17  7  2  8  32:37  23  -5
 8. Vágtölgyes  17  6  4  7  33:26  22  7
 9. Somorja  17  6  4  7  30:27  22  3
10. Pozsonyi Inter  17  7  1  9  26:32  22  -6
11. Besztercebánya  17  5  5  7  20:20  20  0
12. Eperjes  17  5  4  8  21:19  19  2
13. Héthárs  17  5  2  10  13:36  17  -23
14. Bártfa  17  3  7  7  23:32  16  -9
15. Lokomotíva Kassa  17  3  6  8  17:28  15  -11
16. Tőketerebes  17  34  1  0 13:31  13  -18

A II. LIGA ŐSZI BAJNOKI TÁBLÁZATA

lóban elszenvedett vereséget 
(Lokomotíva Kassa) még 2 di-
adal követte, azonban az utolsó 
hat mérkőzésen négy vereséget 
szenvedtünk, s így az őszi sze-
zont a bajnokság 4. helyén zár-
tuk. A KFC a maga 21,8 éves 
átlagéletkorával a tizenhat fős 
mezőny második legfiatalabb 
egységének számított. A pont-
veszteségek egybeestek a csa-
patot sújtó sérüléshullámmal 
is: Zemko a Somorja, Mikeš 

pedig az Inter elleni mérkőzé-
sek során dőltek ki hosszabb 
időre, az utolsó fordulókban 
pedig Ajrullahu vált játékkép-
telenné. A téli pihenő mond-
hatni éppen időben jött ahhoz, 
hogy a csapat felfrissüljön és 
tovább haladjon az év elején 
kitűzött cél felé: a tabella első 
hat helyének valamelyikén zár-
ni a bajnokságot. A házi góllö-

vőlistát kapitányunk, Nurković 
vezeti 12 találattal.
Az ősz folyamán a komáromi 
labdarúgás bebizonyította, hogy 
a képességei alapján jogosan 
tartozik a másodosztály élme-
zőnyébe. Viszont, bizonyos 
mércékben az abszolút első hely 
is megilleti, bár a Komáromi 
Városi Stadion megengedett ka-
pacitása mindössze a 12. a má-
sodosztály rangsorában. Az ösz-
szes (7787) és az átlagos (865) 

nézőszámokat tekintve a negye-
dik legjobb mutató Komáromé 
– ezzel több Fortuna Ligás csa-
patot is sikerült felülmúlni! Sőt, 
a stadionkihasználtságot mérve 
(87%) magasan a KFC szurko-
lói tudták a legjobban megtölte-
ni a hazai stadionok lelátóit. 
Reméljük, hogy ez az érdeklő-
dés a szezon második felében is 
kitart majd!

VK SPARTAK SJE KOMÁROM – MVK ZÓLYOM
1:3 (25:15, 18:25, 22:25, 23:25)

A hétvégi találkozóval befejeződött a 
diákcsapatok bajnoksága alapszakaszának 
első része. A komáromi pályára a nagy 
favorit, a pozsonyi Inter utánpótlása érkezett, 
s mindenképpen pontot akartak rabolni a 
Duna-parti városból. Nem így történt.
A komáromi fiúknak más terveik voltak, hiszen itt 
volt a lehetőség, hogy visszavágjanak az EYBL-
ben legutóbb elszenvedett kettős vereségért. A 
valóban ádáz küzdelem az első félidő végéig 
tartott. Hiába tartotta a lépést a komáromi 
csapat pozsonyi ellenfelével, a náluk magasabb 
fővárosiak, testi előnyüket kihasználva öt pontos 
előnnyel vonultak az öltözőbe. A második 
félidőre viszont nem tudott javítani a játékán a 
komáromi csapat, míg a harmadik harmadban 
eleinte egyenrangú partnernek tűntek, viszont 
az Inter utánpótlása gyorsítani tudott és 20 
pontos előnyt ért el. Ezzel el is dőlt a mérkőzés 

sorsa, mert a zárórészben nem tudtak fordítani a 
komáromi fiúk.
Komárom legjobbjai: Sabján 16, Sipula 8, 
Gyuricsek 7, Gyűrösi, Horváth 4, Tóth 3, Tuska 2.

U14 – BK Junior Komárom – Pozsonyi BK Inter 58:56 (28:33)
A visszavágó sem kezdődött 
kedvezően a hazai csapat szá-
mára. A vendégek csatársora 
a helyzet magaslatán állt, mi-
közben a komáromi védelem 
nem tudta lefékezni támadá-
saikat. Az első félidő végére 
ötpontos előnyt harcoltak ki 
a pozsonyiak, bár érezhető 

volt, hogy jelentős energia-
tartaléka van a komáromiak-
nak. A harmadik negyedben 
fej-fej mellett küzdött a két 
csapat, majd a zárórészben 
egyre sikeresebbek lettek 
a komáromi támadások, s 
előbb kiegyenlítettek, majd 
hatalmas csatában két pon-

tos előnyt harcoltak ki. Ko-
márom legjobbjai: Sipula 
12, Sabján 10, Gyuricsek 9, 
Gyűrösi 8, Tuska 7, Tóth 6, 
Mažár 3, Čižmár 2, Horváth 
1. Az U14-es csapata a baj-
nokság nyugati csoportjának 
élén áll 11 győzelemmel és 1 
vereséggel.

U12 – BK Junior Komarno – BK Inter Bratislava 37:63
A legkisebbek bajnokságában egyelőre hátrányban 
van a komáromi csapat, ugyanis ellenfelei 
többnyire egy évvel idősebbek, káderkeretjük 
pedig a komáromiakénak többszöröse. Ennek 
ellenére a komáromi gyerekek szívvel-lélekkel 
harcoltak, nem rajtuk múlott, hogy a tapasztaltabb 
ellenféltől vereséget szenvedtek.

Meghívó barátságos mérkőzésre:
Február 16-án, 16:30-kor a komáromi városi 

sportcsarnokban az U14-es korosztályú 
Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia

csapata mérkőzik meg a
BK Junior Komárom válogatottjával!

Ujvári Marko kétszer állt dobogóra!

A múlt hét végén, a pozsonyi Avionban rendezték meg a 
kajak-kenusok evezőpados országos versenyét. A junior 
kategóriában állt rajthoz a komáromi kajak-kenu sport 
egyik reménysége, Ujvári Marko, aki az 1000 m-es pályán 
aranyérmes lett (felvételünkön középen). És ha már ott volt, 
indult a 200 m-es távon is, ahol szerzett egy bronzérmet is…

Fociztak az MKP-sok is
Gútán rendezték meg a múlt hét végén hat csapat részvételével 
az MKP járási teremfoci-tornáját. Az eredmények:
1. Perbete, 2. Gúta A, 3.Gúta B, 4. Marcelháza, 5. Szentpéter, 6. 
Megyercs csapata.

Szombaton a gútai cselgán-
csozók diákcsapatának kép-
viselői is tatamira léptek a 
Zsolna nagydíja nemzetközi 
versenyen, ahol cseh, lengyel 
és szlovák klubok verseny-
zői mérték össze tudásukat. A 
három versenyzőből ketten a 
döntőbe kerültek!

Eredmények:
1. hely Richter Bíborka * 2. 
hely Varga Dániel * 4. hely 
Gönczöl Noémi.

Az első szettben még bizo-
nyított a komáromi egyetemi 
csapat. Leütéseik, felugrásaik 
szinte minden esetben találatot 
jelentettek. Mindezt a tízpontos 
előnyük is igazolta. Senki sem 
gondolta azonban azt, hogy 
a következő negyedben már 

fordul a kocka, a 
zsol na i ak fokoza-
tosan átvették az 
irányítást, s végül 
a két csapat kö-
zötti különbséget 
három pontra le-
faragták.
A hazai csapat 
megpróbálta fel-
venni a vendégek 
ütemét, és úgy 
látszott, sikere-
sen, mert ahogy 
azt illik, az első 
szettet viszony-
lag simán meg is 
nyerték. Ellenfe-
lük játéka azon-
ban feljavult és 

a második, szoros játszmában 
már ők tudtak előnybe kerülni 
és végül ki is egyenlítették az 
állást. A komáromiak nem tud-
tak újítani és hiába próbálták 
meg újra magukhoz ragadni a 
kezdeményezést és 3-4 ponttal 
vezettek is, a zsolnaiak lassan 

újra összeszedték magukat, 
20:21 után már megőrizték 
előnyüket és megnyerték a har-
madik szettet is.
A mindent eldöntő negyedik já-
tékrész kiegyenlítetten indult, 
hol az egyik, hol a másik csapat 
vezetett egy ponttal. 13:16-nál 
volt a legnagyobb a különb-
ség, de ez még nem törte meg 
a komáromi csapat lendületét. 
A komáromi csapat 20:20-nál 
egyenlített, de nem tudta átven-
ni a vezetést. Zólyom azonban 
formában maradt és megnyerte 
a mérkőzést. 
Komárom legjobbjai: Forró 8, 
Sládeček 2, Kubš 16, Hinduli-
ak 13, Rehák 12, Rak 9, Libero  
Pati-Nagy (Slezák 4, Sánta)
Gyógyír a fájó sebre:

Kadétjaink szombaton, a 24. 
Jedlik Kupán öt csapat legyő-
zésével elhozták a legfénye-
sebben csillogó érmet! Külön 
öröm, hogy a csapat oszlopos 
tagja, Sánta János lett a torna 
legjobb támadó játékosa.

Kellemetlen meglepetést okoztak egyetemi csapatunk tagjai a múlt hét végén, ami-
kor nem tudták kellően saját javukra kihasználni a hazai pálya nyújtotta előnyt, és 
3:1-es vereséget szenvedtek. Az extraligában harcoló komáromi csapat alulmúlta 
önmagát. Az Edymax Extraliga rájátszásában a 6.-10. helyéért folyó küzdelemsoro-
zatban még lesz lehetősége javítani a Duna-parti legénységnek.

VIII. liga – 14. forduló
Perbete B – Radava A 7:11 pontszerzők: Čacho 3, Uzsák V. 
2, id. Herda és ifj. Herda 1-1. Perbete fakócsapata a bajnokság 
második helyén áll 32 ponttal.

III. liga B1 csoport
Perbete – NŠK Nyitra B 
4:4 A hazai csapat pontjait 
Ostružlík M., Mészárosová 
és Ostružlík K. (1-1), Rancso 
és Zsitva (0,5-0,5) szerezték 

* Komárno C – NŠK 
Nyitra 5:3 Pontszerzők: 
Vinczencz, Kovaríková, 
Gróf, Gyuricsek (1-1), 
Rancso és Zsitva (0,5-0,5) 
szerezték. 

A torna második legjobb 
csapatának bizonyultak 
a gútai Taiyó Karateklub 
versenyzői, akik a szenio-
rok nyugat-szlovákiai baj-
nokságáról és a vándor-
serlegért kiírt bajnokság 
második fordulójáról tíz 
aranyérmet, öt ezüstöt és 
három bronzérmet hoztak 
haza.
Aranyérmes lett Domján Dor-
ka Zsófia, Er dé lyi ová Nina 
(kadét és ifj. ifi kategóriában), 
Ilcsíková Izabella, Jóba Attila, 
Mančík Bruno, Nagy Ákos, 
Rigó Rebecca, (id. diák és ifj. 
ifi kategóriákban), Takács Má-
rió és Varga Tünde Emese.

Ezüstérmes lett 
Fitos Ádám, Ja-

kab Viktor, Kalmár 
László, Kiss Bence, 
Lakatosová Erika, 
és Szigetiová Flóra. 

Bronzérmet szerzett 
Fitos Ádám, Szántó Gergely, 
Szántó Zoltán és Vargová Lin-
da Bettina.
Pontszerző helyet szerzett 
Fitos Ádám (5. és 7. hely) és 
Szántó Barbara (5. hely) A gú-
tai csapat katában 1 arany- és 
2 ezüstérmet, kumitében 10 
arany-, 4 ezüst- és 4 bronzér-
met szerzett.



ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

ÚJSZÜLÖTTEK

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak soraink-
ból: a komáromi Zsilák Mihály (77 éves), Geleta 
Rozália (67 éves), Hidvégi Ladislav (81 éves), 
Ressl Dóra (88 éves), Rigo Július (63 éves), Kra-
uszová Irena (94 éves), a gútai Tóth Kálmán (90 
éves), Vass Erzsébet (96 éves), Fülöp Zsófia (87 
éves), Černy László (63 éves), a szentpéteri Vö-
rös Benjamin (78 éves), valamint a perbetei Be-
nyó Lajos (82 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a gútai 
Zöldi Nándor, a nemesócsai Banyák 
Sofia, a szőgyéni Bajtek Šimon, a 
köbölkúti Bugár Zselyke Boglárka, 
a komáromi Bucseková Lea, a Kaszt 
Lucas, Szép Alíz, Huszárik Peter és Kováč Vi-
vien, a madari Kovácsik Tibor Kende, a mar-
celházai Farkaš Karmen, az izsai Pavlisová 
Liza Liliana, a párkányi Kári Jázmin, a tardos-
keddi Vida Kornél, az andódi Krajčír Matthi-
as, az eklipusztai Siváková Libuša és Ľudmila, 
az ímelyi BaŽová Vanda Margaret, a padányi 
Csintalan Viktor László, valamint a kéméndi 
Slobodník Evelin.

február 9-én Abigél
február 10-én Elvira
február 11-én Bertold, Marietta
február 12-én Lívia, Lídia
február 13-án Ella, Linda
február 14-én Bálint
február 15-én Kolos, Georgina

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat.
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Egész életedben csak jót és szépet adtál,
bánatot csak akkor, mikor meghaltál.
Fájó szívvel emlékezünk február 9-én,

halálának tizenhetedik
évfordulóján drága szerettünkre,

Szabó Istvánra
Gútán.
Emlékét őrző felesége,
lánya, veje, fia, menye,

négy unokája és a dédunokák

Múlnak az évek, őrizzük emléked.
Meg kellett tanulnunk élni nélküled.
Adjon a csend lelkednek nyugalmat,
hiányod szívünkben
örökre megmarad.

Halálának 17. évfordulóján
emlékezünk

Jancsár Antalra
(Komárom).

Emlékét őrző családja

Virágerdő sűrűjében
pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobban családjáért,
messze vitted Istenem!
Telhetnek hónapok, évek
akik szívből szeretnek, nem felednek téged.

Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk február 4-én,
halálának 20. évfordulóján

Tóth Miklósra
Gútán

Emlékét és szeretetét örökké őrzik: felesége és  
gyermekei családjukkal.

A Dunatáj receptkönyvéből

Téli frankfurti leves
Hozzávalók / 4 adag:

60 dkg sárgarépa,
3 dkg vaj,
2 dl 100 százalékos narancs-
lé,
1 liter csontleves,
 vagy zöldséglé,
1 kis fej vöröshagyma,
1 teáskanál szárított ka-
kukkfű,
só,
bors
reszelt szerecsendió a tála-
láshoz

Hozzávalók:
A kakaós réteghez:
25 dkg darált háztartási 
keksz
5 dkg porcukor
2 ek cukrozatlan kakaópor 
(púpozott)
1 tk rum
12,5 dkg margarin
1/2 dl tej
A kávés réteghez:
25 dkg darált háztartási 
keksz
5 dkg porcukor
2 ek kapucsínó por (púpos)
1 tk rum
12,5 dkg margarin

1/2 dl tej
A tetejére:
10 dkg étcsokoládé
2 ek olaj
dekorcukor

KAPUCSÍNÓS  
KEKSZSZELET

Elkészítés:
A kakaós réteghez a kekszet elkeverjük a porcukorral és a 
kakaóporral, majd hozzáadjuk a rumot, a margarint és annyi 
tejet, hogy összeálljon a massza, de ne legyen túl morzsás.
Egy közepes méretű tepsit kibélelünk fóliával, és belenyom-
kodjuk a tésztát. Szintén egynemű masszává gyúrjuk a kávés 
réteg hozzávalóit, majd a kakaós rétegre tesszük, és egy ka-
nál domború oldalával elegyengetjük. Végül lefedve a hűtő-
be tesszük.
Az étcsokoládét lereszeljük, és az olajjal vízgőz felett felol-
vasztjuk. A sütemény tetejére csorgatjuk és elsimítjuk. Né-
hány órát a hűtőben pihentetjük, majd egy éles késsel felsze-
leteljük. Ízlés szerint dekorcukorral díszíthetjük.

Elkészítése:
Hámozzuk meg és szeleteljük fel a sárgarépát. A vajat és a répát nagy, 
vastag aljú fazékba tesszük, és közepes tűzön, néha kevergetve 10 per-
cig pirítsuk. Addjuk hozzá a narancslevet, az alaplét és a megtisztított, 
kockára vágott hagymát. Forraljuk fel, adjuk hozzá a kakukkfüvet, íz-
lés szerint sózzuk, borsozzuk. Kis lángon addig főzzük, amíg a répa 
megpuhul. Hagyjuk kihűlni, majd turmixoljuk simára a levest. Tálalás 
előtt melegítsük fel újra, majd minden adagot enyhén szórjuk meg sze-
recsendióval.
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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.

Eladó
Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark
építésére alkalmas,
a községi fejlesztési

tervben is szereplő) telek.
Tel.: 0907 789 807


