
2019-ben közel 25 millió euróból
gazdálkodhat Komárom városa

Kiegyenlített mérleg
A komáromi önkormányzat legutóbbi ülésén jóváhagyták az idei költségveté-
si tervet, amelyben az előzetes számítások szerint a bevételi és a kiadási oldalon 
azonos tételekkel számolnak. A részadókból a tavalyi évhez képest mintegy 760 
ezer euróval több kerül a város kasszájába, ám ezt az összeget célirányosan kell 
felhasználni. A tőkejellegű bevételekből 366 ezer euróval számolnak, viszont az 
ilyen kiadások 717 ezer eurót feltételeznek. A különbséget a város hitelekből és 
más pénzügyi műveletekből fedezné. Örvendetes, hogy Komárom eladósodottsági 
mérlege is kedvező, hiszen a törvényileg megengedett 60 százalékkal szemben a 
városé csupán 15 százalék.

Ethey Katz felvétele

Lapunk  
tartalmából:

● Az év angolosa …
● Tisztújítás Ógyallán
● Farsangolt a Maria-

num és Japánnal ismer-
kedett  (2. oldal)

● A Szent András-bazili-
ka feltárja értékeit

● Thaiföldi elismerés  
a Selye János Egyetem-
nek (3. oldal)
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A költségvetési bevételi többlet 
azonban nem nagyon nyilvánul 
majd meg a városfejlesztés te
rén, mivel az állam a közszfé
rában 10 százalékos béremelést 
határozott meg, az 50 alkalma
zottnál többet foglalkoztató 
munkavállalóknak pedig elő
írta a turisztikai utalványok 
bevezetését, ami 50 ezer eurós 
többletkiadást jelent a város 
számára. Mint köztudott, az 
állam az önkormányzatok ha
táskörébe utalta át a lakóöve
zetekben a járdák tisztítását, 
amelyet saját költségvetéséből 
kell biztosítania. A tömegköz
lekedés számára húszezerrel 
több, mintegy 300 ezer eurót 
kell biztosítani.

Külön fejtörést okoz majd, hogy 
miképp lehet eleget tenni annak 
az állami előírásnak, miszerint 
az iskolaköteles óvodásoknak 
és az alapiskolásoknak ingyene
sen kell ebédet biztosítani. Ko
máromnak öt iskolai konyhája 
van, átlagosan 1 000 fős étel
adag kifőzésére kialakítva. Ezt 
most 1 500 főre kell kibővíteni 
úgy, hogy szükség lesz vala
mennyi felszerelésének korsze
rűsítésére, viszont ezek mellett 
egy hatodik konyha megnyitá
sával is számolni kell. 
Idén a tavalyihoz képest 22 
ezer euróval több jut közvet
len sporttámogatásra. Ennek 
megvitatásánál Andruskó 
Imre nehezményezte, hogy a 

magyarországi támogatások 
mellett miért kell a komáromi 
labdarúgás számára további 71 
ezret odaítélni. A képviselő vi
szont hirtelenjében elfelejtette, 
hogy a magyarországi támoga
tás a stadion átépítésére, sport
akadémia létesítésére érkezik, 
ám addig is kell labdát venni, a 
sportolók szállítását kifizetni, a 
bérleteket rendezni...
Ismét jóváhagyott a testület 
250 ezer eurós tételt arra, hogy 
a képviselők 10-10 ezer euró 
értékben saját megítélésük sze
rint döntsenek annak felhasz
nálásáról. Bauer Ildikó (MKP) 
felvetette, hogy ezt a pénzt be
ruházásokra, vagy kiadáscsök
kentésre lehetne felhasználni.

A nemzet színházában léphet fel
a komáromi Jókai Színház társulata

Mindenképpen a komáromi színház igazán színvonalas munkájának elismerése, hogy a társulat 
meghívót kapott a VI. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) eseménysorozatára, 
ahol a budapesti Nemzeti Színházban lép fel május 3-án, pénteken Dosztojevszkij „A 
félkegyelmű” című művének előadásával.
A VI. Madách Nemzetközi 
Színházi Találkozó (MITEM) 
idén április 11-én kezdődik, és 
május 5ig tart. A produkciókat 

a budapesti Nemzeti Színház há
rom színpadán, valamint a Fő
városi Nagycirkuszban láthatják 
az érdeklődők. Tizenhárom or

A Magyar Széppróza Napján
adják át a Jókai-díjat

Február 18-án, a második alkalommal sorra kerülő Magyar 
Széppróza Napja alkalmából a Jókai Egyesület és a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány szervezésében kerül sor a Jókai-díj 
átadására.
A rendezvény 14 órakor kezdő
dik Jókai Mór szobránál, ahol a 
Magyar Írószövetség Választ
mányának tagja, Király Farkas 
író mond ünnepi beszédet, amit 
koszorúzás követ.
A Kultúrpalotában, a Duna 
Menti Múzeum dísztermében 
először Keszegh Béla polgár
mester köszönti a megjelente
ket, majd Molnár Imre, a Pozso
nyi Magyar Intézet igazgatója 
szól a komáromi születésű író 
ma is aktuális gondolatairól. A 
közelmúltban elhunyt felvidéki 
íróról Grendel Lajosról készített 
portréfilm (Vízi Mária rende
zésében) egy részletének leve
títése után Tóth László József 
Attila-díjas író, költő előadására 
kerül sor, amely az Abszurdisz-
tán polgára címet kapta.
Ezt követően kerül sor a 2019-
es Jókaidíj átadására. A pá
lyaművelket Kustyán Ilona és 
Tárkányi Imre értékeli. A díjat, 
– amely Jókai Mór kezének 
másolata – Keszegh Margit, a 
Jókai Egyesület Elnöke és Nick 

Ferenc, a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke adja át.
A műsorban fellép Boráros 
Imre Kossuth-díjas színművész 
és Kulin Eduárd hegedűmű
vész, a komáromi Művészeti 
Alapiskola tanára.

V. Lászlóra
emlékeznek
Február 21én, csütörtökön 
18 órakor a komáromi Viking 
pubban (Nádor utca) kerül sor 
a Szent Korona Komárom
ba érkezésének és V. László 
születésének 579. évfordulója 
emlékestjére.

V. László király napjainkban 
is érvényes gondolatairól 
Gőgh Viktor egyetemi hallga
tó tart előadást, verset mond 
Nagy Ferenc. Az egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás 
és a dél-komáromi Endresz 
Csoport Egyesület szervezés
ében megtartandó megemlé
kezés a király Angliaparki 
szobránál koszorúzással ér 
véget.

A régió városai és falvai társulásának
új elnöke Keszegh Béla

Február 5-én, a komáromi városháza dísztermében tartotta meg 6. közgyűlését a Komáromi 
járás Városai és Falvainak Társulása. Komárom expolgármestere, a társulat eddigi elnöke, 
Stubendek László ünnepélyes megnyitója után, a közgyűlés az érdemi munkát az új elnök, 
alelnökök, valamint a vizsgáló bizottságság tagjainak megválasztásával kezdte, mivel a 
társulás egyes tisztségét betöltő tagok két évre szóló mandátuma lejárt.
A jelenlévők egyöntetű sza
vazással a társulás elnökének 
Keszegh Bélát, az alelnöki 
tisztségekbe pedig Horváth 
Árpádot és Jobbágy Józsefet 
választották meg. Miután a fris
sen megválasztott elnök átvette 
az ülés vezetését, megválasz
tották a Társulás Tanácsának új 
tagjait: Horváth Árpád – Gúta, 
Jobbágy József – Szentpéter, 
Földes Csaba – Csicsó, Domin 
István – Izsa, Závodský Peter 
– Ógyalla, Szalay Rozália – 
Kolozsnéma, Gönczölová Gab
riela – Ifjúságfalva és Molnár 
Zoltán – Naszvad.

Május 2223án tartja a 30. évi 
közgyűlését a Szlovákiai Vá
rosok és Falvak Társulása Po
zsonyban, mire egyhangú dön
téssel delegálták a résztvevőket: 
Farkas Károly – Komáromfüss, 
Mayer Ferenc – Lakszakállas, 
Zsitva Norbert – Perbete, Tó
thová Rozália – Pat és Molnár 
Zoltán – Naszvad.
Ezt követően kiértékelték a tár
sulás elmúlt évi gazdálkodását, 
és Kolozsnéma képviselőjének 
tartózkodása mellett jóváhagy
ták a 2018as költségvetési 
beszámolót, valamint a 2019. 
tagdíjak összegét.

Végezetül a közgyűlés résztve
vői hat intézmény képviselőjé
nek prezentációját hallgathatták 
meg. Többek között Patasi Ilona, 
a Szlovákiai Agrárkamara elnö
ke ismertette a kamara működé
sét és programját, a ZF Slovakia  
komáromi gyárának vezetője 
Ing. Škula Peter pedig a tervezett 
munkahelyteremtések létesítésé
nek üteméről tartott bemutatót a 
jelenlévőknek. Mária Poláčková 
a Munkahivatal, valamint Deni
sa Kováčová a Szociális bizto
sító igazgatónője tájékoztatta a 
közgyűlés résztvevőit a legújabb 
törvényi kötelességeikről.

Újabb Nyitra megyei ingatlan kerülhet eladásra
Nyitra Megye Önkormányzata megtartotta 10. képviselő-testületi ülését. A megye áruba bocsátja feleslegessé vált 
ingatlan vagyonát. Gadócon családi házat kerttel, mezőgazdasági műhelyt a hozzá tartozó beépített területtel és udvarral, 
Ógyallán a középiskolai kollégium épületét, Érsekújvárban egykori raktárhelyiségeket, valamint Vámosladányban 
telkeket. A kínálati eljárás meghirdetését a megyei önkormányzat jóváhagyta, a pályázati bizottságba Becse Norbert, az 
MKP megyei frakcióvezető-helyettese került. 
A megyei önkormányzat gim
náziumok számára jóváhagyta 
a fenntartó önrészét EU-pályá
zatok benyújtásához az olva
sási, matematikai, pénzügyi és 
természettudományi készségek 
megnövelése céljából. Köztük 
az ipolysági Szondi György 
Gimnázium, a zselízi Comenius 
Gimnázium, valamint a Párká
nyi Gimnázium részére.

A megyei képviselő-testület 
megválasztotta a Leader tár
sulások pályázatait elbíráló 
bizottságokat. Az 1. Leader bi
zottságban az MKP képviselő
csoportját Orosz Örs képviseli, 
a megyei Leader hálózatban 
részt vevő társulás köreiből be
érkezett pályázatokat elbíráló, 
2. bizottságban az MKP frak
cióját Csenger Tibor alelnök 
képviseli.
Nyitra Megye Önkormányzata 
górcső alá vette a Vágsellyei já
rásban kialakult helyzetet az or
vosi ügyeletet illetően. Mivel az 
ügyelet máig sem tudott a vo
natkozó jogszabályokkal össz

hangban, a járásban élő polgá
rok, páciensek megelégedésére 
létrejönni, alapos elemzésnek 
vette alá a felelősök eddig meg
tett lépéseit. Egyúttal elmarasz
talta az ügyeletet megszervező 
és fenntartó orvos hozzáállását, 
visszautasította illetéktelen tá
madását. A testület felszólította 
a felelősöket a kialakult helyzet 
mihamarabbi orvoslására.
2016ban a megyei önkormány
zat az Integrált Regionális Ope
ratív Program (EU) fejlesztési 
keretébe 13 szakközépiskolát 
javasolt, szakoktatásuk szín
vonalának alapos megnövelése 
céljából, projektjeik közül a 

legmagasabb támogatásban az 
Érsekújvári Ipariskola részesül, 
1,7 millió euró összegben, ezt 
követi a Komáromi Ipariskola 
1,4 millió euró költségvetésű 
projektje. 
Önkormányzati határozattal tár
sult Nyitra megye a Duna Stra
tégia 20142020 programhoz, 
melynek keretében egy olyan 
szakmai programban vehetnek 
részt a magyar, bolgár, szerb, 
moldáv partnerekkel együtt, 
ahol a megyei szintű Duna-men
ti térségeket összehangolhatják.

Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

Ülésezett az MKP 
Országos Tanácsa

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa az elkövetke-
ző hónapok két legfontosabb történésének Szlovákia köz-
társasági elnökének, valamint az Európai Parlament kép-
viselőinek megválasztását tartja. Ez derül 
ki a párt múlt hét szombaton megtartott 
országos tanácsülésén kiadott nyilatkozat-
ból. Az ülés résztvevői mégválasztották a 
párt EU-parlamenti képviselőjelöltjeit is. 
A tanácskozáson elfogadott nyilatkozatot 
lapunk 2. oldalán közöljük.

szág 23 produkciója képvisel
teti magát a rangos fesztiválon. 
Orosz, ukrán, szerb, litván, 
német, kazah, dán, portugál, 
cseh, francia, svéd és határon 
túli magyar előadás is színesíti 
a programot, melynek idei mot
tója, Madách Imre Az ember 
tragédiája művéből származik: 
„Őrjöngő röptünk mondd, hová 
vezet?” A határon túli magyar 
előadást a Komáromi Jókai 
Színház mutatja be, s külön 
érdekessége, hogy a darabot a 
szlovák színházi élet ikonikus 
alakja, Martin Huba rendezte. 
A MITEM Magyarország kul
turális életének egyik legfon
tosabb csúcsteljesítménye az 
elmúlt fél évtizedben.

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  www.  dunata j .  sk  n  a  facebook-on is  n 

Személycserék a városi üzemek felügyelőtanácsában
Hétfőn, lapzárta után került sor a városi önkormányzat 4. ülésére, amelynek a legfontosabb 
pontja a városi cégek (KOMVaK, Calor, Com-Média) felügyelőbizottság tagjainak megvá-
lasztása volt. A KOMVaK elnökségébe Korpás Péter helyére Molnárová Helena került, a 
felügyelőtanácsból visszahívták Glič Konštantínt és Szabó Bélát, helyettük Bende István és 
Bujna Zoltán került. A Com-Média felügyelőbizottságából kiesett Korpás Péter, Glič  Konš-
tantín, illetve az elhunyt Kiss Péntek József helyére Szénássy Tímea, Bauer Ildikó és Sebő 
Zsolt került. A Calor cég felügyelőbizottságába dr. Marek Anton, Dubány Imre és Less Ká-
roly került. A témával lapunk jövő heti számában részletesen foglalkozunk.

Adományozza adója 2 százalékát
a Podunajsko-Dunatáj
Polgári Társulásnak!

Felhívjuk olvasóink szíves figyel
mét, hogy az adóbevallást készí
tő természetes és jogi személyek, 
valamint az alkalmazottak idén is 
felajánlhatják jövedelemadójuk 2 
százalékát a bejegyzett civil szer
vezetek részére.
Ezt a 2018-as évre szóló adóbe
vallás benyújtásakor tehetik meg 
oly módon, hogy a „Vyhlásenie 
o poukázaní podielu zaplatenej 

dane z príjmov fizickej (právnic
kej) osoby” részében a felajánlott 
összegen kívül a következő ada
tokat tüntetik fel:

IČO: 422 01527
Právnicka forma: Občianke 

druženie
Obchodné meno:

Podunajsko-Dunatáj
Sídlo: Slnečná ul. 565/36

94 501 Komárno 
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Az elmúlt hét várva várt 
eseménye az álarcosbál volt. 
Lázas készülődés, próbák 
előzték meg az idei farsangi 
mulatságot, hiszen Walt Dis-
ney mesefigurák bőrébe kel-
lett bújniuk diákjainknak, 
s az álarcos bemutatkozást 
táncos-énekes produkcióval 
kellett színesíteni.
A feladat mindenki fantáziáját 
megmozgatta, ennek köszön-
hetően külön műsorszámok 
születtek. Mozgás és ének-
hang, s persze a kreatív jel-
mezek ötvözete nehéz feladat 
elé állította a zsűrit, akinek a 
fődíjról – a közös mozizásról – 
kellett döntenie. A nyertes osz-
tályok pizzát kaptak, de termé-
szetesen mindenki kapott egy 
csokit is, illetve a legfontosab-
bat, a közös munka élményét.
A nap lezárásaként diákjaink 
érdekes élménybeszámolót 
hallhattak Japánról, a felkelő 
nap országáról. A Varga Ta-
más, Četneky Tamás és Kürti 
Zsolt alkotta trió nyáron járt 
a szigetországban, s most él-
ményeiket felidézve mutatták 
be az országot. Rövid kisfilm 
megtekintése után lehetőség 
volt kérdezni is az utazóktól, 
akik azért azt sem titkolták el, 
hogy az út során sok meglepő 
és fárasztó pillanatban is ré-
szük volt.

Földes Varga Katalin

Farsangolt a Marianum és
Japánnal is ismerkedett

„Az év angolosa – Best in English” versenyben
A komáromi Selye János Gimnázium immár negyedik 
alkalommal kapcsolódott be „Az év angolosa – Best 
in English” elnevezésű versenybe. Ezt a nemzetközi 
online versenyt 15-19 éves középiskolás és gimnazista 
diákoknak szervezik, akik az egész világon, egyazon 
napon ülnek a képernyő elé. A verseny a Cseh Köztár-
saság Iskolaügyi Minisztériuma védnöksége alatt zaj-
lik. Főszervezője egy cseh nonprofit szervezet, a Kom-
petencia-fejlesztő Intézet és a Czech-us Ügynökség, 
számos projektpartnerrel együttműködve. A Czech-us 
Ügynökség cseh és szlovák diákok, fiatalok utazását, 
munkavállalását és tanulását segíti a világ különböző 
országaiban már 15 éve. Tanácsadással szolgál külföl-
di egyetemek és szakok kiválasztásában, nyári mun-
kák szerzésében, nyelvtanfolyamok kiválasztásában és 
akár abban, hogy a diákok merre induljanak a nagyvi-
lágba, ha a középiskola után utazással töltenének egy 
évet.
Az online verseny teljesen in-
gyenes. A legelőkelőbb helye-
zést elért diákokat tárgyi nye-
remények várják, az abszolút 
győztest valamint a legügye-
sebb csehországi résztvevőt 
pedig kéthetes kanadai nyelv-
tanfolyam az International 
Language Academy of Canada 
jóvoltából, amely egyben térí-
ti a szállás, a repülőjegy és a 
European Summer Language 
School egy nyelvtanfolyamá-
nak költségeit is. 
A versenybe minden olyan, 
nem angol anyanyelvi kö-
zegben működő középiskola, 
gimnázium és szaktanintézet 
bekapcsolódhat, amelyik be 
tud nevezni legalább 10 diá-
kot. A teszt a Közös Európai 
Nyelvi Referenciakeret B1-C1 
szintjének felel meg és kitölté-
sére 60 perc áll rendelkezésre. 
A kérdések a diákok nyelvtani, 
szöveghallgatási és szöveg-
értési készségeit mérik fel. A 
legtöbb pontot elérő diák nyer, 
pontegyenlőség esetén a sor-
rendet a kitöltésre igénybe vett 
időmennyiség dönti el. Az elért 
pontszámot a diák a teszt befe-
jezésekor azonnal látja.
A 2018-as Best in English no-

vember 30-án került megren-
dezésre. A tesztet az AKCENT 
IH Prague Nyelviskola dolgoz-
ta ki, ez az intézmény az Inter-
national House World Organi-
sation nemzetközi hálózat tagja 
és az egyik legnagyobb magán 
nyelviskola Csehországban, 
ami a Cambridge és az IELTS 
nyelvvizsgákra is felkészít. 
Az idei teszt maximálisan elér-
hető pontszáma 120 volt. 
A résztvevő iskolák január ele-
jén kapták kézhez a hivatalos 
eredményeket, melyek statisz-
tikai adatokkal is szolgálnak.
A Best in English 2018-as ver-
senyébe 30 ország 922 iskolá-
jának 21 110 diákja kapcsoló-
dott be. Ez 3 500 diákkal több, 
mint 2017-ben. A versengés 
óriási. Éppen ezért nagy örö-
münkre szolgál, hogy iskolánk 
remek helyezést ért el.
Iskolánk 51 diákja kapcsoló-
dott be a versenybe. A legjobb 
eredményt a 18 éves Pongrácz 
Emma, VI. B osztályos tanu-
lónk érte el, aki 120 pontból 
110,5-öt szerzett és így ő lett 
iskolánk legjobb angolosa. 
Domonkos András a II. A-ból 
csak három ponttal maradt le 
tőle, Kovarčík Sára a VII. N-

ből pedig csupán néggyel ke-
vesebb pontot fogott.
A szervezők rendelkezésünkre 
bocsátották diákjaink összesí-
tett eredményeit is, ami diáknak, 
tanárnak egyaránt fantasztikus 
motiváció. Így megtudhattuk 
azt is, hogy a 21 110 versenyző 
közül Pongrácz Emma a 239. 
lett, azaz bekerült a versenyzők 
legjobb 1,2%-ába. A 2 700 szlo-
vákiai résztvevő rangsorában a 
22. helyezést érte el.
A verseny egyben a legjobb is-
kola versenye is, ahol a legma-
gasabb átlagpontszámot elért 
iskola győz. Az átlagot mindig 
az iskola legjobb 10 tanulójá-
nak eredményéből számítják. 
Iskolánk legjobb 10 diákja: 1. 
Pongrácz Emma IV. B, 2. Do-
monkos András II. A, 3. Ko-
varčík Sára VII. N, 4. Bedecs 
Fanni IV. B, 5. Kollárovics 
Zsófia II. A, 6. Méhes Zoltán 
IV. A, 7. Dóczé Mária Eliza-
beth III. A, 8. Leszkó Dárius 
VIII. N, 9. Sándor Edina IV. 
B, 10. Gažík Viktória IV. A. 
Szlovákia 123 iskolája közül a 
Selye János Gimnázium a 11. 
helyet szerezte meg, a Nyitrai 
kerületben a másodikat.
Harminc ország 922 iskolája 

Gólyahírek
Szervusz Világ! Megszülettem!

Ábelovszky Anna Sofia vagyok,
január 31-én érkeztem,

bár még csak két hetes vagyok,
de már kész hölgy.

Súlyom 3040 gramm, hosszúságom 49 cm.
Apukám Dusán, anyukám Andrea, 

bátyám Norbi és Dusán örülnek nekem.
Egyelőre időm nagy részét evéssel

és alvással töltöm. Még nem értem, hogy 
mit jelent, de azt mondják

a nagyok, hogy jó baba vagyok.
Puszi mindenkinek!

Örömmel értesítem
a rokonokat, ismerősöket,

hogy január 29-én megszülettem.
Súlyom 3500 gramm, hosszúságom 51 cm. 

Boldog vagyok,
hogy szüleim és nagyszüleim

is nagyon örültek érkezésemnek.
Mindenkit puszilok

Zöldi Márton 

közül a miénk a kiváló 102. he-
lyen végzett, ami annyit jelent, 
hogy az iskolák legjobb 12%-
ához tartozik. 
Ezért az eredményért elsősor-
ban diákjainkat illeti a dicséret, 
joggal vagyunk rájuk büszkék. 
Eredményük angol nyelvtu-
dásuk magas szintjét tükrözi, 
mint ahogy iskolánk angol 
nyelvtanításának szintjét is. 
Ezért szívesen megemlíteném 
azon angol szakos tanárnőink 
nevét, akiknek a diákjai ezzel 
a szép eredménnyel szolgáltak 
és akiknek a neve sokszor ész-
revétlenül marad a háttérben: 
Farkas Enikő, Tóth Éva, Vlahy 
Anita, Szilárd Ágnes és Szüllő 
Lívia. Iskolánk remek ered-
ménye és nevének nemzetközi 
szintű öregbítése az ő munka-
szeretetükben is rejlik.
Végezetül megjegyezem, hogy 
ennek a versenynek az a fő cél-
ja, hogy az angol nyelv tanulá-
sára ösztönözze a diákokat és a 
legjobbakat tudásukért meg is 
jutalmazza. A verseny egyúttal 
lehetőséget nyújt arra is, hogy 
a diákok összevethessék saját 
nyelvtudásuk szintjét nemcsak 
szlovákiai és csehországi kor-
társaikéval, hanem több európai 
és azon kívüli országban élő fi-
ataléval is.
Minden diákunknak köszönjük, 
hogy sikeresen képviselték az 
iskolát, a szép eredményhez 
gratulálunk és további sok si-
kert kívánunk.

Hevesi Petruf Alena
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa az 
elkövetkező hónapok két legfontosabb történésé-
nek Szlovákia köztársasági elnökének, valamint 
az Európai Parlament képviselőinek megválasz-
tását tartja. Mindkét választásnak óriási tétje van. 
A köztársasági elnök esetében elengedhetetlen 
feladat lesz az országban eluralkodott jogtalan 
és erkölcstelen politikai állapotok megállítása 
és pozitív irányba terelése. Az EP-s választások 
tétje pedig a keresztény hagyományokon alapuló 
társadalom megtartása mellett az is, hogy az eu-
rópai őshonos kisebbségek ügyeinek megoldása 
is napirendre kerüljön.
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bár az ország 
nyugati részén erős munkaerőhiány mutatkozik, 
a középső keleti részének déli peremén még ma 
is jelentős a munkanélküliség aránya. Felszó-
lítjuk ezért Szlovákia kormányát, hogy tegyen 
komoly erőfeszítéseket a helyzet orvoslására, e 
térségekbe nyújtson állami ösztönzést képzés és 
munkahelyteremtő beruházások megvalósításá-
ra, és lásson hozzá a közlekedési infrastruktúra 
érezhető fejlesztéséhez. Enélkül a leszakadó tér-
ségekben látványos gazdaságfejlesztés nem való-
sítható meg.
Az MKP folyamatosan sürgeti a családtámoga-
tások emelésének szükségességét, a fiatal csalá-
dok támogatását, lakásproblémáik megoldását. 
A fészekrakást elősegítendő, a rendszerváltás 
előttről ismert, ifjú házasok kölcsönéhez hasonló 
támogatás nagy segítséget jelent a fiataloknak, 
ugyanakkor félő, hogy csupán ez az intézkedés 
nem fog jelentős népszaporulatot eredményez-
ni. Az MKP továbbra 
is egy komplex, kiszá-
mítható és tartós csa-
ládtámogatási rendszer 
kidolgozását támogatja, 
amely a családi pótlék, 
az adóbónusz, a szülői 
hozzájárulás és a többi 
családtámogatási jut-
tatás érezhető emelés-
ében nyilvánul meg. 
A szakképzésről szó-
ló törvény és az ehhez 

kapcsolódó miniszteri rendelet, melynek alap-
ján meghatározták középiskoláinkban a jövő évi 
első osztályokban a legmagasabb létszámot, több 
iskolánkat hozta lehetetlen helyzetbe. Csatlako-
zunk azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek 
a nevezett törvény módosítását szorgalmazzák. 
Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
anyanyelven való oktatás a középiskolákban is 
elengedhetetlenül fontos, a nemzeti identitást 
erősítő eszköz. Ezért továbbra is hirdetjük az 
anyanyelvű oktatás szükségességét az óvodától 
az egyetemig.
Az MKP Országos Tanácsa felszólítja a szlovák 
kormányt a több évtizede húzódó földrendezés 
anyagi feltételeinek megteremtésére és felgyorsí-
tására, megkönnyítve ezzel az agrárgazdálkodás 
feltételeit is. Az élelmiszerbiztonság érdekében 
tegyen mihamarabb olyan intézkedéseket, ame-
lyek megakadályozzák a silány és sok esetben 
káros élelmiszerek behozatalát a szlovákiai üz-
lethálózatokba.
Az MKP OT környezetvédelmi kérdésekben 
prioritásnak tarja a Szlovákia ivóvízkészletének 
megóvását és földvédelmét. Mihamarabbi intéz-
kedéseket vár el a Szlovák Kormánytól a vidéki 
szennyvíztisztító telepek és csatornahálózatok 
kialakítása, valamint elavult és illegális szemét-
telepek felszámolása kapcsán.
Az MKP OT tisztelettel emlékezik meg a pozso-
nyi sortűz 100. évfordulójáról, amikor is a cseh 
legionáriusok belelőttek a helyszínen összegyűlt, 
10 – 12 ezres tömegbe, és a sortűz következmé-
nyeként 9-en meghaltak, 23-an súlyosan megse-
besültek. Emléküket megőrizzük.

A Magyar Közösség Pártja
Országos Tanácsának Nyilatkozata

Ógyallán tisztújítás
volt az MKP-ban

Pénteken a kora esti órákban tartotta meg értékelő évzáró 
taggyűlését az MKP városi alapszervezete. Az alapszerve-
zetet megrázta az önkormányzati választásokon született 
eredmény. Olyan testületet választott a város, amelyben sem 
a korábbi polgármesternek, sem pedig MKP-s képviselőnek 
nem jutott hely.

Várják a régi kollégákat 
a PRIEMKO-sok 
nagytalálkozójára

Február 23-án, 15 órától kerül sor a volt Priemko vállalata 
dolgozóinak nagytalálkozójára. Az érdeklődők jelentkezését 
a szervezők (munkaidőben) a 0908 090 919-es telefonszámon 
várják, vagy személyesen a BV-TV üzletében.

A taggyűlés résztvevői értékel-
ték az önkormányzati válasz-
tások eredményeit, s megálla-
pították, hogy nem folytattak 
kellő kampányt az ógyallaiak 
körében, akiknek az volt a 
meggyőződésük, hogy nincs 
szükség az ő szavazatukra. 
Így nem a választók bizalmát 
veszítették el, hanem a város-
vezetést. Egyelőre úgy tűnik, 
az új városvezetésnek nincs 
tapasztalata a költségvetéssel, 

s akár gazdasági csődbe is ke-
rülhet Ógyalla.
Az évzáró egyben tisztújítás 
is volt. Az MKP városi szer-
vezetének elnöke – egyhangú 
szavazással – továbbra is Ond-
rusek Péter maradt, helyettese 
pedig Basternák Ildikó. Az 
alapszervezet titkári tisztsé-
gét Radositzky Györgyi tölti 
be, az elnökség további tagja 
Tornóczy Norbet és Kecskés 
Miklós.



A Szent András-bazilika feltárja értékeit
Ötven év után belülről is megújul Komárom legnagyobb műemléképülete
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Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 389 Iža

OZNÁMENIE
zámeru predaja a podmienok predaja pozemku obce Iža formou

obchodnej verejnej súťaže.
Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva 
obce Iža číslo 85/2018 zo dňa 12. 11. 2018, a 
č.5/2019 zo dňa 28. 1. 2019, podľa §9a ods.1 
pís.a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, 
schválila zámer predaja a podmienky 
predaja nehnuteľného majetku obce 
formou obchodnej verejnej súťaže.
Predmetom predaja je parcela EKN 
č. 694, orná pôda o výmere 795 
m2, nachádzajúcej sa v obci Iža, 
katastrálne územie Iža zapísanej na 
LV. č. 1700, ktorá je určená na predaj 
formou obchodnej verejnej súťaže 

za najvyššiu ponuku nasledovne: Minimálna 
predajná cena parcely EKN č. 694 je 5,00 €/m2.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je 
uverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce www.iza.sk.
Súťažné podmienky predkladania 
návrhov do súťaže si záujemcovia 
môžu vyžiadať a prevziať osobne, 
poštou, alebo elektronicky na adrese 
vyhlasovateľa, na telefónnom čísle 
035/7783153 alebo na mailovej 
adrese obeciza@iza.sk. 

Ing. István Domin
 starosta obce

Dobay Beáta, a SJE Tanárképző 
Kara Testnevelés Tanszékének 
vezetője a thaiföldi Kanchanabu-
ri tartományban, a World Leisu-
re világszervezet tagjaként vett 
részt egy nemzetközi folklórfesz-
tiválon. A több helyszínen meg-
rendezett bemutatón tizennégy 
ország képviselői vettek részt, 
akik otthonuk hagyományaiból 
adtak ízelítőt. A fesztivál egyik 
helyszínén a Kwai folyó hídja 
melletti fellépésen tiszteletét tet-
te a rendezvény védnöke, Thai-
föld korábbi miniszterelnöke is.
A többnapos seregszemléről elis-
merő oklevéllel és a Selye János 
Egyetem képviseletének adott 
kupával tért haza a tanszékve-
zető asszony, melyet Juhász 
György rektornak adott át. A 
kupa megtekinthető volt a Selye 
János Egyetem február 14-i nyílt 
napján is.

Thaiföldi elismerés
a Selye János Egyetemnek

A temetőt 
fosztogatta
A komáromi városi rendőr-
ség járőrszolgálata január 
végén a délutáni órákban 
egy gyanús férfira lett fi-
gyelmes a komáromi Teme-
tő soron. Igazoltatása során 
kiderült, hogy a gyanújuk 
megalapozott volt, mert a 
férfi a református temető 
területéről különböző kegy-
tárgyakat tulajdonított el. 
A hetényi illetőségű 30 éves 
férfit a városi rendőrség 
előállította. A fiatalember 
töredelmes beismerő val-
lomástétele után az általa 
eltulajdonított tárgyakat a 
temető kezelőjének vissza-
szolgáltatták. 
Az ügyben vagyon elleni ki-
hágás és kegyeletsértés ala-
pos gyanúja miatt Jozef M. 
ellen eljárás indult.

A csaknem kétszázötven éves múlt ellenére napjainkban is Komárom legdominánsabb épülete 
a Szent András-bazilika. A fennmaradt írásos dokumentumok alapján tudhatjuk, hogy helyén 
állt az első templom, amelyet 1674-1677 között építettek a jezsuiták, tornyán, mely egyben a 
város őrtornya is volt, Szent András apostol kétméteres vasszobra állt. A régi templom helyén 
1723-1734 között a városi tanács új, nagyobb templomot építtet Szent András tiszteletére. Épí-
téséhez a lerombolt érsekújvári erőd anyagát használták fel, ám a rosszul megépített templom 
négy évvel később összedőlt. A jezsuiták vállalták a templom újjáépítését, cserébe a város a 
szomszédos telkeket nekik adományozta. Először a rendházukat (1748-ban), majd a gimnázi-
umukat (1749-ben) építették fel. Az új templom alapkövét 1748. augusztus 3-án rakták le, és 
nyolc évvel később felszentelték. A templomot 1763. június 28-án a nagy komáromi földrengés 
romba döntötte, de 1768-1771 között, alacsonyabb tornyokkal újjáépítették. Miután felosz-
latták a jezsuita rendet, a templomot egyházmegyés papok vették át, majd a gimnáziumot a 
rendházzal együtt a pannonhalmi bencések kapták meg. Az 1783-as újabb földrengés után a 
komáromiak kérésére minden nap délután három órakor meghúzták a templom nagyharang-
ját az égiek kiengesztelésére. Ez a hagyomány napjainkig fennmaradt.
A templom története további 
megpróbáltatásokat is megőr-
zött. 1848. szeptember 17-én 
a nagy tűzvészben a templom 
(a rendházzal és a gimnázium-
mal együtt) leégett. Közadako-
zásból újították fel, a tornyok 
csonkák maradtak, a ma is lát-
ható karcsú tetőzetet 1896-ban 
emeltette Majláth Gusztáv Ká-
roly plébános. A múlt század 
20-as-30-as éveiben került sor 
a templom belső terének felújí-
tására, sajnos a II. világháború 
során jelentősen megsérült. 
Több gránáttalálatot kapott, a 
tetőzet sérült, valamint kitört a 
festett ablakok egy része. A vi-
lágégés nyomát sokáig magán 
viselte az épület, amelyet az-
után az 1970-es évek közepén 
Matuska Pál kanonok működé-
se alatt felújították.
Napjainkban a templomlátoga-
tók hatalmas állványsorokkal 
találkozhatnak, rajtuk szorgal-
mas munka folyik.
– Ideje volt, hogy megújuljon a 
templom, amely egy évvel ez-
előtt bazilika rangot kapott. A 
templom külső falai már 2012 
– 2018 között megújultak, je-
lenleg a belső falfelületeken a 
sor. Ennek első szakasza most 
történik, ami nem más, mint 
a feltárás – magyarázza Kiss 
Róbert kanonok, püspöki hely-
nök és komárom esperes-plé-
bánosa. – Ez azt jelenti, hogy 
a mielőtt a falak festésére sor 
kerülne, a műemlékvédelem 
szakemberei a korábbi festék-

A Szent Sír oltára fölött Puškár Juraj res-
taurátor találta meg Franz Anton Maul-
bertsch barokk freskóját

felületek alatti esetleges fres-
kók után kutatnak. Így találtak 
rá a Szent Kereszt mellékoltár 
boltívén az 1760 körül Franz 
Anton Maulbertsch által készí-
tett eredeti barokk freskókra. 
A feltárások tovább folynak a 
többi mellékoltár boltívein.
Az osztrák mester Magyar-
országon és Szlovákiában 16 
templomban és 8 kastélyban 
festett mennyezet- és falképe-
ket, s így Pozsonytól Kalocsá-
ig, Egertől Székesfehérvárig, 
Pápától Szombathelyig, vala-
mint Ausztriában és Csehor-
szágban mindenhol találko-
zunk műveivel.
A komáromi feltárást a szlová-
kiai műemlékvédelem kiváló-
sága, Puškár Juraj restaurátor 
végzi, neki köszönhető a fest-
mények megtalálása. Azonban 
a festmények restaurálása a 
további feltárások, műemlék-
hivatali szakvélemények és 
anyagi lehetőségek adottságai-
tól fog függeni.
– És ha már a Szent Kereszt 
mellékoltárról szóltunk, meg 
kell említeni, hogy ez az oltár 
az eredeti barokk oltár része, 
mely az 1848-as tűzvésznél 
megmenekült, felső része a 
lángok martaléka lett, viszont 
a komáromiak megmentették a 
végső enyészettől – folytatta a 
kanonok úr. – A bazilika belső 
felújításának része a templom 
teljes elektromos vezetékének 
felújítása, melyhez cca. 16 km 
kábel felhasználása szükséges. 

A templomhajó 
kandeláberei a 
kriptán keresztül 
kapják az áram-
ellátást. Érdekes-
ség, hogy a kripta 
egykori vezeték-
rendszere a múlt 
század harmincas 
éveiben cserélte 
fel a gázvilágítást 
és a vezetékek az 
akkor szokásos 
por ce lán csi gá kon, 
szö vet be vo nat-
tal voltak ellát-
va. Ezeket, mint 

muzeális értéket dísznek meg-
hagyjuk. Az új rézvezetékek a 
jelenleg érvényes normáknak 
megfelelően tűzálló szigetelés-
sel vannak ellátva, nagy hang-
súlyt fektetve a biztonságra. 

A templom a felújítás alatt is 
szolgálja a hívőket, igy készül-
nek a 30. Komáromi Imanap 
rendezvényeinek otthont adni. 
Ekkor, Jó Pásztor vasárnapján 
ünneplik a bazilika kihirdetésé-
nek első évfordulóját, amelyre 
meghívást kapott a pápai nun-
cius is. 
– A magyar szentek sorában 
levő Kőrösi Márkot (horvátul 
Marko Križevčanin), a három 
kassai vértanú egyikét, szoros 
szálak fűzték Komáromhoz. 
Fiatal korában gimnáziumi 
tanulmányait a bécsi jezsuita 
kollégiumban végezte, majd a 
gráci egyetemen teológiát ta-
nult. A zágrábi egyházmegye 
kispapjaként a római Colle-
gium Germanicum Hungari-
cum kötelékébe lépett, majd 
tanulmányai befejeztével Páz-
mány Péter esztergomi érsek 
1616-ban előbb a nagyszom-
bati gimnázium igazgatójának 
hívta meg, majd két évvel ké-
sőbb esztergomi kanonokká és 
komáromi főesperessé nevezte 
ki. Kassára azért küldték el, 
hogy az egykori abaszéplaki 
bencés apátság birtokait kezel-
je, melyek az esztergomi káp-

talanhoz kerültek. 1619. szept-
ember 6-áról szeptember 7-ére 
virradó éjszaka Pongrácz Ist-
vánnal és Grodecz Menyhért-
tel együtt megkínozták, majd 
megölték, miután nem adta fel 
katolikus hitét. Szentté Kőrö-
si Márkot II. János Pál pápa 
avatta 1995-ben a kassai re-
pülőtéren tartott szentmiséjén 
Pongrácz Istvánnal és Grodecz 
Menyhérttel együtt. A Szent 
András-bazilikában ereklyéit 
őrizzük, s liturgikus ünnepén, 

szeptember 7-én nyilvános tisz-
teletre adjuk. Ez évben ünne-
peljük vértanú halálának 400. 
évfordulóját, melynek rendez-
vénysorozatában jelentős he-

lyet foglal majd el 
a komáromi meg-
emlékezés is – ma-
gyarázza Kiss Ró-
bert kanonok, majd 
a bazilika életének 
kibontakoztatására 
is kitért: – A temp-
lom, Isten háza, 
melyben a hívők 
lelki otthonra ta-
lálhatnak. Ilyen 
gazdag történe-
lemmel rendelke-
ző bazilika, mint 
a miénk, jó lenne, 
ha folyamatosan 
nyitva lehetne 

mindazoknak, akik itt meg sze-
retnének pihenni, lelkileg fel 
akarnak töltődni. Bazilikánk 
monumentalitása, lenyűgöző, 
fenséges nagysága egyben sej-
teti, hogy a felette elvonult év-
századok nyomai még számos 
meglepetést rejtenek. Egyre 
több külföldi látogató is felke-
resi a templomot. A főhajón és 
a mellékoltárokon kívül még 
más érdekességeket is találha-
tunk benne. A Szent Sír kápolna 
fölötti oratóriumban már eddig 

is a Harmonia Sacra 
Danubiana szervezés-
ében rendeztünk kép-
kiállításokat, s most 
mind a hat oratórium 
megújul, s idővel láto-
gathatóvá szeretnénk 
őket tenni. Állandó 
jellegű szakrális ki-
állítást is szeretnénk 
berendezni, hogy a 
látogatók érdeklődé-
sét további kínálattal 
bővítsük. Ez sem kis 
feladat, hiszen ez a 
templomrész koráb-
ban beázott, mennye-
zete megsérült, s a fel-
adat nagyságáról elég, 
ha annyit elárulok, 
hogy egy-egy meny-
nyezet kijavítása során 
7,5 tonnányi anyagot kellett 
bedolgozniuk a szakemberek-
nek. 
Mindenki tudja, egy egyszerű 
házfestés is milyen megpró-
báltatásokkal jár, hát még egy 
ekkora épületegyüttesé. Még 
néhány évig, az anyagiaktól 

Megújulnak az elavult elektromos vezetékek is

A látogatókat a templomban egyelőre 
állványerdő várja

és lehetőségektől függően a 
bazilika javítása eltarthat. Ad-
dig a Carl Friedrich Ferdinand 
Buckow által épített, több, mint 
150 éves orgonát védőfüggöny 
borítja. Ennek felújítása, bőví-
tése csak a belső munkálatok 
befejezése után kezdődhet.
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MŰSORA JÁNLAT
Február 16-tól  22-ig

SZOMBAT
M1
5.55 Magyar gazda, 9.15 
Hírvilág, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.35 Ma este, 
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjsza-
kai program

TV2
7.05 Mesék ,  12 .15 Hu n-
ga r i k u mok ka l  a  v i lág 
kör ü l ,  12 .50 Csapd ába 
csa lva ,  13.25 P iedone 
Eg y iptomba n (ola sz), 
15.50 Cha rly,  majom a 
csa ládba n (német) ,  16.55 
A lex felüg yelő ( leng yel) , 
18.0 0 Tények ,  18.55 For-
d í t sd od a a  mási k orcád at 
i s!  (ola sz-f r a nc ia) ,  21.0 0 
Bad Boys 2 .  (a mer.) ,  0.20 
Nyerő pá ros  (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.50 A 
simlis és a szende (amer.), 
13.00 Cobra 11 (német), 
14.10 Páratlan páros 
(amer.), 15.15 Valent in 
nap (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz Plusz , 
20.00 A tanár (magyar), 
21.15 A t itánok harca 
(amer.), 23.20 Kiképzőtá-
bor (amer.), 1.30 Valent in 
nap (amer.)

RTL II
8.50 Sherlock (angol), 
10.40 ValóVilág, 18.10 A 
gyűrűk ura (amer.), 22.00 
ValóVilág, 23.00 BeleVa-
lóVilág, 23.30 A szerelem 
vak (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 Ameriká-
ban, 20.15 Violet ta (ar-
gent in), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 Rudan Joe 55, 
0.20 Akvár ium Stage 
Pass, 1.20 Rózsaszín sajt 
(magyar-f rancia)

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 Hábor ú é s 
béke (a ngol) ,  14.35 Há-
bor ú é s  béke (a ngol) , 
15.30 Fel felé  a  le j t őn 
(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 Cso -
d á ra vá r va (a mer.) ,  23.50 
Fábr y,  1.10 A v i lág k i n -
cse i

Duna World
11.15 Rokonok (magyar), 
13.20 Művész a f i r tos 
alat t ,  14.20 Család-barát , 
15.55 Könyv és i rodalom, 
16.25 Amer ikában jár-
tunk, 17.00 Fér f i kosár-
labda MK, 19.00 Ízőrzők, 
19.30 A DAL, 21.40 Fáb-
r y, 23.00 Tóth János (ma-
gyar), 0.00 Opera 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
13.35 Európa képekben, 
14.15 Műlesiklás,  15.40 
Labdarúgás,  18.00 Biat-
lon,  20.10 Őrangyalok, 
20.50 A krumpliszár füst-
je (cseh),  22.25 A szoba-
lány meséi (amer.) ,  23.15 
Taboo (angol) 

Markíza tv 
9.00 Bölcsek kövére 
(amer.), 11.00 Végtelen 
szerelem (amer.), 13.20 
The Voice, 15.40 Harry 
Potter és a halál ereklyéi 
2. (amer.), 18.20 Így mulat 
az elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Samson (amer.), 22.45 Ha-
jótöröt t a tengeren (amer.)

JOJ TV
10.50 Ne mérgesítsd a bé-
biszit ter t! (amer.), 11.50 
Kovbojok és angyalok 
(amer.), 13.50 Fogadom 
(amer.), 16.10 Kémes hár-
mas (amer.), 18.20 Házi-
kedvencek, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Min-
den, amit szeretek

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, 10.35 
Több, mint testőr (amer.), 
13.15 Ripost , 13.50 Po-
rontyjárat (amer.), 15.50 
Charly, majom a család-
ban (német), 16.55 Alex 
felügyelő (lengyel), 18.00 
Tények, 18.55 Titanic 
(amer.), 23.15 Bengázi t it-
kos katonái (amer.), 2.20 
Kéjutazás 3. (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.50 Há-
zon kívül, 13.25 A simlis 
és a szende (amer.), 14.35 A 
tanár (magyar), 15.50 Bazi 
rossz Valentin-nap (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 A Ka-
rib-tenger kalózai 3. (amer.), 
22.35 Bosszú szeretetből 
(amer.), 1.20 A titánok ha-
ragja (amer.)

RTL II
7.00 A szerelem vak 
(amer.), 9.00 Hogyan írjunk 
szerelmet (amer.), 11.10 
Segítség, bajban vagyok!, 
16.10 A gyűrűk ura (amer.), 
20.00 ValóVilág, 23.00 Be-
leValóVilág, 23.30 Meny-
asszony kerestetik (amer.), 
1.20 Hogyan írjunk szerel-
met (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 Eb a t itka minden-
nek (amer.), 20.15 Violet-
ta (argent in), 21.10 Földi 
paradicsom (amer.), 23.15 
A hívás (amer.)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Ízőrzők, 14.00 
A bécsi kör út tör téne-
te, 14.55 A koppányi aga 
testamentuma (magyar), 
16.30 Hogy volt?, 17.25 
Borbás Marcsi szakács-
könyve, 18.35 Őrangyal 
(amer.), 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.00 
Mansf ield Park (angol), 
23.00 Szerelmi játszma 
(angol) 

Duna World
10.15 A DAL, 13.00 Hír-
adó, 13.20 A nagyok, 
13.50 Jó boroknak szép 
hazája , 14.50 Szent Ist-
ván vándorlás, 15.20 Bu-
dapest ter mészet i ér tékei , 
15.55 Látlelet a Föld ről , 
17.00 Színe-java , 17.55 
Erdély i tör ténetek , 18.55 
Öt kont inens, 19.25 Sze-
relmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 
Emberségesnek lenni kö-
telességem, 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 Sí ron t ú l i  g y i l kos 
(sz lová k),  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Topi n ka őr mes te r 
(sz lová k),  21.25 Hi n ned 
kel l!  (ola sz),  23.10 Poi-
rot  (a ngol)

Pozsony 2
10.30 Ünnepi szentmise, 
13.15 Út , 14.25 Műle -
sik lás, 15.45 Jégkorong, 
18.45 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.40 Alber t Ein-
stein , a zseni, 21.30 Az 
első ű rhajósnő, 22.15 Éj-
fél i cowboy (amer.)

Markíza tv
10.50 Chart Show, 13.00 
Testreszabott kérdések, 
13.30 A púpos (amer.), 
16.40 Jó tudni!, 17.50 Au-
tóiskola, 19.00 Híradó, 
20.30 The Voice, 22.30 
Merkúr (amer.)

,JOJ TV
10.50 James Bond (angol), 
14.00 Óz, a nagy varázsló 
(amer.), 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 
Túszejtés (amer.), 1.00 
For ráskód (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 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.00 Exatlon Hunga-
ry, 21.20 Legyen Ön is mil-
liomos!, 22.35 Fordítsd oda 
a másik orcádat is! (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Fó-
kusz Plusz, 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 Cápák 
között, 22.10 Isten veled, 
Magyarország!, 23.55 CSI: 
A helyszínelők (amer.)

RTL II
12.00 Az első millióm tör-
ténete, 13.00 Segítség, baj-
ban vagyok!, 13.55 A gyanú 
árnyékában, 14.55 Showder 
Klub, 16.00 Showder Klub, 
17.20 A gyanú árnyéká-
ban, 19.20 Showder Klub, 
21.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 23.45 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Mézga 
család különös kalandjai, 
13.00 Franklin, 13.20 Ál-
latker ti sétány, 17.25 Mic-
key egér játszótere, 18.40 
Alvin és a mókusok, 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
12.55 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 14.20 Vég-
telen szerelem (török), 
15.10 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.), 
22.30 Alpesi nyomozók 
(oszt rák)

Duna World
11.15 És akkor a pasas (ma-
gyar), 13.20 Roma maga-
zin, 13.50 Domovina, 14.30 
WTA Tenisztorna, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Szerelmes föld-
rajz, 19.30 Hagyaték, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kaland-
jai (angol), 15.15 Közlekedj 
okosan, 16.50 Hegyi doktor 
(német), 17.45 Párbaj, 18.15 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Coco Chanel (fran-
cia-belga), 22.15 Riporte-
rek, 22.55 Max felügyelő 
(szlovák), 0.45 Coco Chanel 
(francia-belga)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 13.55 Gene-
rációk, 14.30 Autószalon, 
16.25 Nők a világ végén, 
17.55 Az elveszett világ, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 Dokumentumfilm, 
22.25 Sohelia (iráni) 

Markíza tv
9.50 Apukák, 10.50 Jó-
szomszédi viszonyok, 
13.00 NCIS (amer.), 14.50 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi történe-
tek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Autóiskola 
(szlovák), 21.35 Dumb és 
Dumber visszatér (amer.), 
23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV
11.00 Mentők (szlovák), 
12.30 Topsztár, 12.50 Dr. 
Csont (amer.), 14.50 Rend-
őrök akcióban, 17.25 Men-
tők (szlovák), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkog-
nitó, 23.20 Elő az igazság-
gal!, 0.40 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 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Cá-
pák között, 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 Alvi-
lág (magyar), 22.10 Házon 
kívül, 22.45 XXI. század, 
23.50 CSI: A helyszínelők 
(amer.)

RTL II
12.00 Az első millióm törté-
nete, 13.00 Segítség, bajban 
vagyok!, 13.55 A gyanú árnyé-
kában, 14.55 Showder Klub, 
16.00 Éjjel-nappal Budapest, 
17.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 21.30 
Éjjel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.30 Kék egér, 12.00 Mézga 
család, 13.00 Franklin, 17.25 
Mickey egér játszótere, 18.40 
Alvin és a mókusok, 19.35 
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, 14.25 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
11.40 Dunakanyar (magyar), 
13.15 Nemzetiségi magazi-
nok, 14.15 Útravaló, 14.30 
WTA Tenisztorna, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Szerelmes föld-
rajz, 19.30 Hagyaték, 20.00 
Beugró, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 15.30 Szlovákia ké-
pekben, 16.50 Hegyi doktor 
(német), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 A maffia 
csak nyáron gyilkol (olasz), 
21.15 Mata Hari (orosz), 
22.10 Banks főfelügye-
lő (angol), 23.40 Sherlock 
Holmes kalandjai (angol) 

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.30 
Tudományos magazin, 15.30 
Ukrán magazin, 16.25 Nők 
a világ végén, 17.15 Műle-
siklás, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilm, 21.05 A 
görögök, 22.25 Talkshow, 
23.40 Az elektronikus szemét 
tragédiája

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi törté-
netek, 13.00 NCIS (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi törté-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Jó tudni!, 
22.40 Családi történetek, 
23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV
11.00 Mentők (szlovák), 
12.30 Topsztár, 12.50 Dr. 
Csont (amer.), 14.50 Rend-
őrök akcióban, 17.00 Hírek, 
17.25 Mentők (szlovák), 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Senki sem tökéletes, 
22.00 9-1-19 (amer.), 23.10 A 
futár (amer.), 0.15 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 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Isten 
veled, Magyarország!, 
13.40 Drága örökösök (ma-
gyar), 14.45 Castle (amer.), 
15.50 Castle (amer.), 16.50 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 Drága örökösök 
(magyar), 20.35 Barátok 
közt, 21.10 Toplista, 22.10 
Halálos fegyver (amer.), 
23.50 CSI: A helyszínelők 
(amer.)

 RTL II
12.00 Az első millióm törté-
nete, 13.55 A gyanú árnyé-
kában, 14.55 Showder Klub, 
16.00 Éjjel-nappal Budapest, 
17.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 21.30 
Éjjel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

 M2
11.30 Kék egér, 12.00 Mézga 
család, 13.00 Franklin, 15.00 
Kókusz Kokó, 15.45 Kalózka 
és Kapitány kalandjai. 17.25 
Mickey egér játszótere, 18.15 
Szófia hercegnő, 19.45 Charlie 
iskolába megy, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Született szing-
lik (amer.), 21.25 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 23.25 Az 
A38 Hajó színpadán, 0.25 Az 
ígéret földje (amer.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint egy-
szerűen!, 14.20 Végtelen 
szerelem (török), 15.10 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 
Piknik a Függő-sziklánál 
(ausztrál), 21.35 A becsület 
ideje (lengyel), 22.35 Szo-
morú vasárnap (német-ma-
gyar)

Duna World
11.40 Rendszáma ismeret-
len (magyar), 13.20 Nem-
zetiségi műsorok, 13.50 
Ecranul nostru, 14.30 WTA 
Tenisztorna, 17.30 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 19.00 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.20 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 16.50 Hegyi doktor 
(német), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 A legnagyobb 
szlovák, 21.40 Duisburg 
(olasz), 23.25 Ray Donovan 
(amer.)

Pozsony 2
13.20 Görögök, 14.30 A 
diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 16.25 Nők a vi-
lág végén, 17.20 Kézilabda, 
19.50 Híradó, 20.10 Az álla-
tok élete, 22.25 Mozi, 22.50 
Művészetek, 23.15 Anasoft 
Litera 2018

 Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok 12.05 Családi tör té-
netek, 13.05 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 Halálos talál-
kozás (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 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Anya va-
gyok (szlovák), 21.35 Res-
tart, 23.00 Sam (amer.)

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 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 21.20 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.35 Columbo 
(amer.), 0.20 Tények extra

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Top-
lista, 13.40 Drága örökö-
sök (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 Gyer-
tek át!, 22.20 Páratlan pá-
ros (amer.), 23.55 Alvilág 
(magyar), 1.05 CSI: New 
York-i helyszínelők (amer.)

RTL II
12.00 Az első millióm tör-
ténete, 13.00 Segítség, baj-
ban vagyok!, 13.55 A gyanú 
árnyékában, 14.55 Showder 
Klub, 16.00 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 17.20 A gyanú árnyé-
kában, 19.20 Showder Klub, 
21.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 23.45 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
11.30 Kék egér, 12.00 Méz-
ga család, 13.00 Franklin, 
14.00 Tesz-vesz város, 15.00 
Kókusz Kokó, 16.35 Rubi 
Szivárványiában, 17.25 Mic-
key egér játszótere, 18.40 
Alvin és a mókusok, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Ki-
berMa, 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Az ígéret földje (amer.)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.50 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.20 Honfoglaló, 14.10 
Végtelen szerelem (tö-
rök), 15.00 Hat nővér (spa-
nyol), 16.00 Rex felügye-
lő (olasz), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfog-
laló, 20.25 Bagi-Nacsa 
Orfeuma, 21.25 Tóth Já-
nos (magyar), 21.55 Kolja 
(cseh-szlovák), 23.45 Ítélet 
(magyar)

Duna World
11.30 A vonatok reggel 
indulnak (magyar), 14.30 
WTA Tenisztorna, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Szerelmes föld-
rajz, 20.00 Szenes Iván ír ta 
Andreával, 21.00 Híradó, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 14.20 
Sherlock Holmes kaland-
jai (angol), 16.50 Hegyi 
dok tor (német), 17.45 A 
párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Aranyidők, 21.30 
A két gyerek, a feleség a 
leány (f rancia), 23.05 Az 
élet örömei, 23.30 Talk-
show

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.00 
Roma magazin, 14.25 Sí-
futás, 16.50 Celebek, 18.00 
Az elveszett világ, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.45 Labdarúgás, 23.05 
Rendőrség, 23.50 Cseh-
szlovák f ilmhét

Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 Jószom-
szédi viszonyok, 12.00 Csa-
ládi történetek, 13.00 NCIS 
(amer.), 14.55 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Jó tud-
ni!, 22.25 Családi történe-
tek, 23.30 NCIS (amer.)

JOJ TV
9.00  Tárgyaló te rem, 
11.00  Mentők ,  12 .30 
Topsz tár ,  12 .50  Dr . 
Csont  (amer . ) ,  14 .50 
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 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.00 Exatlon Hunga-
ry, 21.20 Legyen Ön is mil-
liomos!, 22.35 Mr. és Mrs. 
Smith (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.40 Párat-
lan páros (amer.), 13.40 
Drága örökösök (magyar), 
14.45 Castle (amer.), 16.50 
A szeretet útján (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 Drága örökösök 
(magyar), 20.35 Barátok 
közt, 21.10 Doktor Murphy 
(amer.), 23.45 Gyertek át!

 RTL II
12.00 Az első millióm törté-
nete, 13.00 Segítség, bajban 
vagyok!, 14.55 Showder Klub, 
16.00 Éjjel-nappal Budapest, 
17.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 21.30 
Éjjel-nappal Budapest, 23.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.30 Kék egér, 12.00 Méz-
ga család, 13.00 Franklin, 
14.00 Tesz-vesz város, 15.00 
Kókusz Kokó, 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 A 
Pogány Madonna (magyar), 
22.15 Curtiz (magyar), 
23.55 Hogy volt?

Duna World
11.30 Lincoln Ábrahám 
álmai (magyar), 13.55 Öt 
kontinens, 14.30 WTA Te-
nisztorna, 17.30 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 19.00 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Hagyaték, 20.00 Önök kér-
ték, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 16.55 Hegyi dok-
tor (német), 19.00 Híradó, 
20.30 Mit tudom én!, 22.00 
Úttalan utakon, 22.35 Fe-
dőneve: Donnie Brasco 
(amer.)

Pozsony 2
11.30 Mesék, 12.00 Élő pa-
noráma, 14.00 Labdarúgás, 
14.55 Szemtől szemben, 
15.50 Nemzetiségi maga-
zin, 18.00 Az elveszett vi-
lág, 19.50 Híradó, 20.10 A 
család, 20.35 Geľo Sebe-
chlebský (szlovák), 21.55 
Talkshow, 22.55 Leviatan 
(orosz)

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.05 Családi tör té-
netek, 13.05 NCIS (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi tör té-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Kameňák (cseh), 
21.40 Támadás Pár izs el-
len (amer.)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 
A hetedik mennyország, 
15.00 9-1 19 (amer.), 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.25 Mentők, 19.00 K r i-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Lánglovagok (amer.), 
23.40 A sárkánykapu kin-
cse (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
– Apa, te hazudtál nekem! Ma szexuális felvilágo-
sítási óránk volt, s megkérdeztem, igaz-e, hogy az 
a fiú, aki még nem volt 18 éves, meghal, ha lefek-
szik velem. És a doktornő azt mondta, hogy nem!
– De, kislányom... bizony meghal...
Ma láttam egy nőt, aki a macskájához beszélt. 
Szegény, tényleg azt hitte, érti, amit mond. Este, 
amikor hazajöttem, elmeséltem a kutyámnak. 
Dőltünk a röhögéstől...
– Hogy sikerült a randid?
– Csak olyan sakkosan... Hát a fehér hercegről ha-
mar kiderült, hogy sötét paraszt...
A férfihoz megértés és egy kis gyengédség 
kell. A nőkhöz sok gyengédség, de ne is pró-
báld megérteni őket...

Megszólítják az öreg székelyt a vásárban:
– Magáé ez a borjú?
– Nem – feleli. – A tehenemé.
A vajákos asszony kérdezi Kovács nénitől:
– Hogy van a férje, használtak a piócák?
– Az elsőt még hajlandó volt lenyelni, de a többit 
meg kellett sütnöm neki.
Egy vándor leül a fa tövébe. Felnéz a fán lévő 
madárra majd a mezőn kikötött tehénre. Felnéz 
az égre és azt mondja: – Uram, nem jól rendez-
ted el ezt a világot. Míg a madárnak ott van az 
egész ég addig a tehénnek csak a karó jut.
Kis idő múlva a madár lecsinálja. Újból felnéz 
és azt mondja:
– Uram, csak jól rendezted el ezt a világot. Mert 
ha most a tehén lett volna a fán...

Félreértés

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!

Sokan félve fognak neki a 
házikertekben gyümölcsfáik 
metszéséhez. Ehhez a munká-
hoz (bár inkább üdítő tavaszi 
időtöltésnek nevezném), nem 
kell semmi fajta komolyabb 
szakmai, biológiai tudás bir-
tokában lenni elég, ha betar-
tunk néhány hasznos tanácsot, 
melyekkel lényegesen befo-
lyásolhatjuk fáink termésho-
zamát, egészségi állapotát, 
gyümölcseik minőségét.
A rendszeres vágással akár 20 
évre is meghosszabíthatjuk a 
fák életkorát. Ez azt jelenti, 
hogy tovább tart majd produk-
tív életszakaszuk, mely során 
a legintenzívebb a gyümölcs-
hozamuk – így helyes metszés 
esetén 10, akár 20 kg-val is 
több, nagyobb gyümölcsöket 
szedhetünk. Továbbá helyes 
metszéssel megelőzhető szá-
mos betegség, mint például az 
almavarasodás.
Metszés előtt:
• mindig tiszta, éles ollókat 
alkalmazzunk
• a hőmérséklet ne legyen ala-
csonyabb, mint -5 °C (jobb a 
fagymentes kora tavaszi na-
pokra hagyni a metszést)
• a metszést még rügyfakadás 
előtt végezzük
Most az almatermésűek met-
szésével foglalkozunk. Az 
idetartozó, házikertekben is 
megjelenő gyümölcsök az 
alma, a körte, a birs és a nas-
polya. Mind jól bírják a met-
szést és viszonylag jól is ala-
kíthatók. Mindegyik metszése 
hasonlóan történik.
Az almáknál akár 8 fajta met-
szés közül is válogathatunk, 
viszont a házikertekben ez 
egyáltalán nem elsődleges 
szempont. Számunkra, ami 
fontos: a fa egészsége, köny-
nyű kezelhetősége, termés 
minősége és mennyisége, a 
praktikus, egyszerű munka, 
mellyel bármikor egyedül is 
boldogulunk. Mindazonál-

tal munkánk során figyelmet 
szentelhetünk annak, hogy 
szép, szabályos koronákat 
alakítsunk, akár sudaras, akár 
katlan koronáról van szó. Az 
erős növekedésű almák koro-
nája hamar besűrűsödik, így 
elsődleges szempont a ritkí-
tás, mert fontos, hogy a koro-
na belsejébe teljesen bejusson 
a napfény.
Újonnan vásárolt facsemeté-
nél a sudarat (a belső vezérá-
gat) a felére metszük vissza, 
a körülötte elhelyezkedő ága-
kat, amelyek a koronát alkot-
ják 3-4 rügyre vágjuk vissza 
(az utolsó rügy legyen külső 
állású). Néhány fölösleges 
vesszőt szintén eltávolítha-
tunk, amelyek nem fogják a 
vezérágak részét képezni.
Több éves fáknál első lépés-
ként felmérjük a fa egészsé-
gi állapotát, eltávolítjuk az 
elhalt, beteg ágakat. A téli 
vesszőkön gyakran felismer-
hetőek a tűzelhalás jelei, me-
lyek kunkori visszagörbülés-
sel mutatkoznak 
az egyes ágaknál. 
Ezeket az ágakat 
el kell távolítani, 
majd eltüzelni. Az 
elrothadt, fán ma-
radt gyümölcsöt is 
likvidáljuk, mely 
a betegségek me-
legágya lehet.
A következő lépés az ún. víz-
hajtások (fattyúvesszők) ki-
vágása. Vízhajtások a felfelé 
növő, virágtalan hajtások, 
melyek közvetlenül a törzs-
ből, vagy a vezérágakból nő-
nek ki. Nem hoznak termést 
és sok energiát vonnak el a 
fától. Fontos, hogy ezeket tő-
ből vágjuk ki, mert egy hajtás 
helyére több is visszanőhet 
később.
Munkánk következő része 
a ritkítás. Lényegében ez a 
rész már a vízhajtások eltá-
volításával megkezdődött, 

viszont még mindig maradtak 
a korona belseje felé, vagy 
függőlegesen növő hajtások, 
melyeket szintén vissza kell 
metszenünk, hogy később a 
korona ne legyen túl sűrű és 
a fa kellően táplálkozhasson 
a napfényből. Az oldalirányú 
ágakat is visszavághatjuk, 
hogy a korona szélessége ne 
növekedjen, majd metszéssel 
a fa magasságát is korlátoz-
hatjuk a jövőbeli könnyebb 
metszés, gyümölcsszedés és 
további munkák érdekében. 
Ügyeljünk rá, hogy a rügy fö-
lött vágjunk pár centivel.
A termővesszők visszamet-
szésénél el kell döntenünk, 
hogy milyen „mély” metszést 
szeretnénk alkalmazni. Ez 
mindig attól függ, mennyire 
erős növekedésű fával van 
dolgunk. 
Gyenge metszéssel az 1/3-át, 
erős metszésnél a 2/3-át, kö-
zepes metszésnél pedig az ág 
felét vágjuk ki. Ennél a lépés-
nél figyeljünk arra, hogy az 

utolsó rügy, amely felett met-
szünk, kifelé álljon. 
Oszlopos, alacsony növeke-
désű fákat enyhe metszéssel 
készítjük fel a vegetatív idő-
szakra, szintén visszametszük 
a függőleges vesszőket és 
vízhajtásokat, az emeletes ki-
alakításoknál tovább vezetjük 
az ágakat (ha kordonos, akkor 
a dróton). Ezeknek a fáknak 
a metszése kevesebb munkát 
igényel, hamarabb (2 év) ter-
mőre fordulnak, illetve több 
fajta is hasznosítható kisebb 
területen. (Folytatjuk)   -ezm-

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

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

Tel.: 0915 063 190

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A Vízöntő jegyű szülöt-
tek különösen hajlamosak arra, hogy a túl sok stressz emésztési 
gondokat okozzon nekik. Érdemes lenne rendszeresen sportol-
nia – ez segít levezetni a feszültségeket és különösen ilyenkor 
tél vége felé nyugodtan csökkentheti az elfogyasztott ételek 
mennyiségét.
HALAK (február 21. – március 20.) Elképzelhető, hogy ezek-
ben a napokban elégedetlen lesz a főnöke döntéseivel, vagy a 
munkahelyi körülményeivel. Próbálja a helyzet pozitív oldalát 
megragadni, végül is minden esetből tanulhatunk valamit. Ne 
hagyja magát azonban sarokba szorítani, mindig álljon ki igaza 
mellett!
KOS (március 21. – április 20.) A hét elején a Hold állása ked-
vező időszakot jelez a „titkok” felderítéséhez, a különböző te-
rületeken való elmélyüléshez. Kedvese könnyen úgy élheti meg 
ezeket a napokat, hogy ön kielemzi őt, akár egy kísérlet tárgyát.
BIKA (április 21. – május 20.) Érdemes lenne előrukkolni az öt-
leteivel a munkahelyén, mert igazán eredeti tervei vannak, ame-
lyekre most a felettesei is nyitottak lehetnek. Higgyen a kreativi-
tásában! Ez talán a rég áhított önállóbb és nagyobb felelősséggel 
járó munkakört is meghozza önnek.

IKREK (május 21. – június 21.) A családjával kapcsolatban 
nagyobb türelemre lesz szüksége az elkövetkező napokban. 
Próbálja elkerülni, hogy a munkáját túlságosan befolyásolja a 
hangulata, mert ez nem tenne jót az „üzletnek”. Ott most inkább 
józanságra és gyakorlatiasságra van szükség.
RÁK (június 22. – július 22.) A Jupiternek köszönhetően most 
életének minden területén tapasztalhat valami pozitívat. Minden 
kérdésben nagyvonalúbban gondolkozik, szeretné megosztani 
mindazt, amit megél, megteremt, megtapasztal és ez nagyon po-
zitívan hat környezetére. Pozitív kisugárzása környezete hangu-
latán is sokat javít.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Az elmúlt időszakban 
olyan sokat dolgozott, és úgy elfoglalta magát, hogy észre se vette, 
mások is élnek ön körül. Itt az ideje hogy bepótolja ezt az idő-
szakot, mondjuk azzal, hogy meghívja barátait egy saját készítésű 
vacsorára és kikapcsolódik végre.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Az elmúlt időszakban 
olyan sokat dolgozott, és úgy elfoglalta magát, hogy észre se 
vette, mások is élnek ön körül. Itt az ideje hogy bepótolja ezt 
az időszakot, mondjuk azzal, hogy meghívja barátait egy saját 
készítésű vacsorára és kikapcsolódik végre.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A héten üzleti ügyek-
ben legyen nagyon ’éber’, és ha szerződéskötésre kerülne sor, jól 
nézze meg, hogy mit ír alá. A barátai tanácsára most is számíthat, 
különösen a Bak vagy Szűz jegyűek véleményét érdemes kikér-
nie, ők a legobjektívebbek ilyen kérdésekben.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A hét második felében 
végre fordul a kocka, és kevesebbet kell robotolnia – így több 
ideje marad a hobbijára. Ezek a napok különösen alkalmasak 
egy „első randevúhoz”, amennyiben van valaki a környezetében, 
aki komolyan felkeltette az érdeklődését.
NYILAS (november 23. – december 21.) Az elkövetkező na-
pokban utazzon el valahová. Ha ezt nem teheti meg, akkor pró-
báljon minél többet pihenni, kikapcsolódni, mert lehet hogy nem 
is érzi, de nagy szüksége van erre. Különösen a művészetekhez 
kapcsolódó tevékenységekben leli most örömét.
BAK (december 22. – január 20.) Ezen a héten már gördülé-
kenyebben mennek a dolgai, sikerül elintéznie olyan ügyeket, 
amelyek miatt eddig várakozásra kényszerült. Feladatait eddig 
is pontosan, mások megelégedésére végezte, amivel elismerést 
vívott ki. Próbálja úgy szervezni a napjait, hogy több szabadide-
je legyen és ezt lehetőleg töltse kedvesével!

Registračné pokladne
PREDAJ SERVIS

w w w. re g i s t r a c n e p o k l a d n e k o m a r n o . s k 
m a i l :  p ro f i t e c h n i k @ o r a n g e m a i l . s k

Info – 0907 227 699
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Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

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, négyfiókos, alig 
használt Philco típusú, 

kétéves mélyhűtő. 
T.: 0918 782 689.

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

* Eladó Gútán a Mezei 
(Poľná) utcában egy jó ál-
lapotban levő családi ház 
nagy telekkel, melléképü-
lettel, 36 ezer euróért. Tel.: 
0905 266 224.
* Kiadó garázs Komárom-
ban, a Szakszervezetiek ut-
cája és a Diófa sor sarkán. 
Tel.: 0905 553 933.
* Eladó heremag és fűmag. 
Tel.: 0907 578 200.

Autóbiztosítás? 
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

A gimis „röpisek” sikerei
Január végén a Selye János Gimnázium diákjai ismét 
rendkívüli eredményeket értek el a sportversenyek terén, 
így a szeptemberben megkezdett sikeres időszak tovább 
folytatódik.
Az alapiskolások járási röplabdabajnokságán az SJG fiúcsapata a 
2. helyen végzett. A csapat tagjai voltak: Őszi Ákos, Boros Milán, 
Kubovics Levente, Bugár Dávid, Vida Krisztián, Szarka Máté, 
Ollé András, Nagy Csongor, Kukucs Attila, Bödök Levente.

A lányok – annak ellenére, hogy mindenki csak az iskolai 
szakkörön belül készült a versenyre – végül a nagyon dicséretes 
3. helyen végeztek. A csapat tagjai (a fényképen balról): felső sor: 
Kovács Nadina, Szabó Dalma, Téglás Nikola, Stirber Bianka, 
Vitálos Tünde, Szalay Annamária; alsó sor: Vanya Zsuzsanna, 
Bödők Bernadett, Fiala Tímea, Korinek Bettina, és Sánta Júlia.
A csapatokat Fiala Andrea tanárnő készítette fel a versenyre. 

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

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195



7

KOSÁRLABDA LABDARÚGÁS

SAKK

CSELGÁNCS RÖPLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – MBK Nyitrabánya 89:72 
89:72 (18:21, 22:19, 26:17, 23:15)

Arra, hogy a komáromi szurkolótábor milyen légkört tud teremteni egy-egy hazai mérkőzésen, 
jó bizonyítékul szolgált a múlt hét szerdai találkozó. De arra is, hogy miképpen lehet az izgal-
mat fokozni, és a nézők kedélyét borzolni...

Előkészítő mérkőzések
SK Sigma Olomouc U21 – KFC Komárno 1:2 
góllövők: a 37. percben Lubčo, a 43. percben Mészáros 
* MOLL Vidi FC II – KFC Komárom 2:2 (0:1) 
góllövők: Nurkovič, Rymarenko * Ete SE (HU) – FK 
Activ Nagykeszi 5:5 (1:3), góllövők: Csonka 2, Poliščuk 
2, öngól * Gúta – Hegykő (HU) 3:1, góllövők: Zvoncsár, 
Vanek, Kókai * Dunamocs – Szőgyén 3:4 * Kamocsa – 
Bátorkeszi 6:3, góllövő: Oláh, Száraz 2 * Lakszakállas 
– Bruntal 2:2 * Lakszakállas – Baka 1:3 * Marcelháza 
– Hetény 7:1, góllövők: Mukalenga 3, Kostukevic, 
Cong, Kuruc, Bacik * Dunaradvány/Marcelháza B – 
Muzsla 4:3 (2:2), Varga R. 2, Obložinský, Molnár M. * 
Csallóközaranyos – Pat 4:1, Lami, Lelkes, Susik, Berecz 
* Marcelháza – Szentendre 2:0, Bačìk, Mukalenga * 
Búcs – Érsekkéty 4:0 Kovács, Simon, Lucza, Halász.

Érsekújvárban is remekül szerepeltek
Szombaton a gútai apróságok 
U8-as csapatának kis focistái 
az érsekújvári Priemstav is-
kola tornatermében egy 4 csa-
patos minitornán vettek részt. 
A sok beteg ellenére sikerült 
2 csapatot is benevezniük az 
eseményre, akik az érsekújvá-
ri FKM fociklub két korosztá-
lyos csapatával mérhették ösz-
sze tudásukat. A gútaiak szinte 
mindegyik összecsapásukon 
a tudásuk legjavát nyújtot-
ták, ugyanis az egymás elleni 
meccset leszámítva (LILÁK 
– SÁRGÁK 3:1) mindössze 1 
gólt kaptak a maradék 4 mér-
kőzésükön. Ennek köszönhető-
en a gútai LILA csapat az első, 
míg a SÁRGA csapat a máso-
dik helyen végzett a végelszá-
molásnál.

Fej-fej melletti küzdelem jellemezte az első ne-
gyed játékát, olyannyira, hogy a negyed vége 
előtt, 16:16-nál úgy tűnt, döntetlennel zárul a 
játékrész. Nem így történt, a nyitrabányaiak há-
rompontost dobtak, így ők elégedetten ülhettek a 
kispadra. A második félidő játéka nem sok válto-
zást hozott, viszont ekkor a komáromiak zárták 

hárompontos vezetéssel a játékot. Ez az ered-
mény csak arra volt jó, hogy mindkét fél azonos 
pontszámmal készüljön a második félidőre. 

Nem tudni, mi zajlott az öltözőben, azonban az 
biztos, hogy a harmadik negyedben a komáro-
miak szinte megújulva, gyors és taktikailag is jól 
felépített játékot mutattak be.
A harmadik negyed kezdetekor a hazaiak ti-
zenkét pontot érő találatot szereztek, miköz-
ben a vendégek egyre idegesebben játszottak. 
Sajnos, ekkor fellazult a komáromiak játéka, s 
meglepődve tapasztalták, hogy ellenfelük egy-
re jobbnan összpontosít és hat pontra csökkent 
a komáromi előny. Szerencsére ekkor a haza-
iak erősítettek és nyolcpontos előnyt vívtak ki 
maguknak. A 28. percben ismét nyitottá vált a 
találkozó eredménye, de Brooks hat pontja elő-
revetítette a gőzelem lehetőségét.
Mindezt érezték a nyitrabányaiak is, akik szinte 
összetörtek, amikor a komáromi csapat sorozat-
ban támadott, pontot szerzett és 14-pontos továb-
bi előnyt harcolt ki. A 33. percben már 75:57-re 
vezetett a Duna-parti csapat, s egyre gyakrabban 
látszott, hogy a nyitrabányaiak csak „másodhe-
gedűsök”. Ennek eredményeképpen a hazai csa-
pat 17-pontos előnnyel zárta a találkozót.
Komárom legjobbjai: Miloševič 23 (ebből 5 
hárompontos), Brooks 20 (ebből 16 lepattanó, 9 
gólpassz), Delič 16 (5 lepattanó), O’Reilly 12 (6 
lepattanó), Goodman 12, Hlivák 6.

Jakab István felvétele

A múlt hét végén tartotta meg évzáró taggyűlését a gútai cselgáncsklub, amelynek tagjai a múlt év során rendkívüli 
eredményeket értek el. A csaknem három évtizedes múlttal büszkélkedő egyesület elnöke, Kárpáthy Ernő összegzéséből 
kitűnt, hogy tavaly a dzsúdóklub versenyzői 31 megmérettetésen léptek szőnyegre és 129 érmet gyűjtöttek ösz-
sze. Ebből ötvenhárom volt aranyérem, negyvenegy ezüst- és harmincöt bronzérem.

TÉLI ÚSZÁS
Gútán lesz a szlovákiai nagytalálkozó

Hagyomány, hogy évente egyszer Gúta ad le-
hetőséget arra, hogy a hideg víz szerelmesei, 
vagyis a téli úszók megtartsák nagytalálko-
zójukat. Idén sem maradhat el ez a vidám 
találkozó, csak a szervezők nem a Vág-híd 
melletti, jelenleg megrongálódott csónakki-
kötőt, hanem a Kis-Duna holt ágában levő 
vízimalom térségét nézték ki a „csobbanás” 
helyszínéül.
Mint azt Huszárik Károlytól, a gútai Rozmá-
rok szervezetének alapítójától megtudtuk, 
más oka is volt az új helyszín kiválasztásá-

nak. Az úszoknak eddig mintegy 500-600 
méteres távot kellett megtenniük gyülekezési 
helyüktől, a vízimalomtól a csónakleeresztő-
ig, s vissza, ami – lássuk be – a vízből kijött, 
felhevült testtel nem éppen egészséges. 
Újabb csalogatója lehet a gútai üdülőpark 
népszerűsítésének, ha beválik ez a „cidri-
zésre” alkalmas rendezvény. Akiket érdekel, 
február 17-én, 13 óra 45 perckor mindenkit 
szívesen várnak az szervezők a töltésre és 
a fahídra, hogy szurkoljanak a „jégtáblák 
közé” merülő úszóknak.

MBK Rieker COM-therm Komárom – BKM Losonc
99 : 62 (23:20, 20:12, 19:16, 37:14)

A bajnoki táblázat utolsó helyén álló losonciak 
csak abban bízhattak, hogy a múlt hét 
második találkozóján még fáradtak lesznek 
komáromi ellenfeleik, hiszen az idényben a 

losonciaknak nem sok babér termett. Éppen 
ezért teljes erőbedobással próbálták felvenni 
a komáromiak ütemét, s az első negyedben ez 
csaknem sikerült is nekik.

A vendégek voltak a kezde-
ményezőbbek, az első ponto-
kat ők szerezték. A kellemet-
len pillanatok után azonban a 
komáromi csapat is formába 
lendült. Az első tíz percben 
ádáz küzdelem folyt a pályán, 
a losonciak igyekeztek a haza-
iakkal tartani a lépést, s ennek 
eredményeképpen az első ne-
gyed csak hárompontos komá-
romi előnnyel zárult.
A második negyedben javult a 
komáromiak védelme, dobó-
ik is hozták a tőlük várt for-
mát és a félidő végéig újabb 
nyolcpontos előnyt harcoltak 
ki. Ennek eredményeképpen 

43:32-es aránnyal zárult az 
első félidő. A harmadik ne-
gyedben még mindig jó for-
mát mutattak a vendégek, akik 
még mindig reménykedtek ab-
ban, hogy Komáromtól pontot 
tudnak szerezni. Szerencsére 
nem így történt, s ebben a já-
tékszakaszban újabb három-
pontos vezetést ért el a komá-
romi gárda.
Az utolsó negyedben taroltak 
a hazaiak, miközben a ven-
dégek egyre enerváltabban 
küzdöttek, s látszott rajtuk, 
hogy lényegében feladták a 
küzdelmet. Ezzel szemben a 
komáromiak „szabadedzést” 

folytattak a pályán, rendkívül 
szép, látványos megoldások-
kal érdemelték ki a tomboló 
közönség vastapsát. Sajnos, 
csak néhány percen múlott, 
de nem sikerült a 100-pontos 
végeredményt elérni, így meg 
kellett elégedniük a 99 ponttal, 
holott egy ponttal több eseté-
ben 40-pontos színtkülönbség 
igazolta volna a komáromiak 
fölényét.
Komárom legjobbjai: Delič 
25, O’Reilly 22, Jankovič 15, 
Miloševič 8, Brooks 4 (Mar-
chyn 8, Goodman 7, Hlivák 5, 
Stojanov 3, Hunter 2).

Karol Scholtz felvételei

Ezek az eredmények valószí-
nűleg nem születhettek volna 
meg, ha a korábban edzőte-
remhiánnyal küzdő egyesület 
2011-ben nem kapta volna 
meg a városháza épületében 
megürült termet, amelyet sa-
ját igényeik alapján építhet-
tek, fejleszthettek át. Maga 
az egyesület egyre kevésbé 
függ a várostól. A költségve-
tésből 8 300 eurót kapnak tá-
mogatásként, de végül is 18 
ezer euróból gazdálkodnak, 
amiből a legnagyobb részt az 
útiköltségek fedezésére fordí-
tanak.
Tavaly az országos váloga-
tottnak nem volt gútai tagja, 

a 2018-as eredményeknek 
köszönhetően Szabó Marga-
réta személyében már van, 
s az sem mellékes, hogy a 
Szlovák Cselgáncsszövetség 
ranglistáján tíz versenyzőjük 
súlycsoportjában az első tíz-
ben szerepel.
A klub vezetése fontos cél-
kitűzésének tartja, hogy elő-
segítse edzőik (Szabó Ró-
bert, Decsi Attila, Vincze 
Ferenc) szakmai fejlődését, 
de emellett figyelmet fordít a 
fiatalabb nemzedék között az 
edzői képesítés megszervezé-
sére. Persze, az összpontosí-
tásokhoz továbbra is szükség 
van az edzőtáborokra. Így 

kellő figyelmet szentelnek a 
nyári nemzetközi edzőtábo-
rok megszervezése is, ame-
lyen az elmúlt évben négy 
országban (Csehország, Ma-
gyarország, Ausztria és Szlo-
vákia) mintegy 165 dzsúdós 
és tizennyolc edző vett részt. 
A gútai sportcsarnokban tar-
tott összpontosításon egy 
rövid edzésen még Ungvári 
Miklós olimpiai ezüstérmes 
és háromszoros Európa-baj-
nok cselgáncsozó is részt vett. 
Ungvári az 1974-ben indult 
klubot tagként is támogatta. 
Az edzőtábor fejlesztését a 
sportcsarnok kapacitása miatt 
nem tudják bővíteni, pedig 

a klubnak fontos és egyben 
elérhető célkitűzése is van. 
Szlovákiában 2021-ben Kas-
sán tartják majd az ifjúsági 
olimpiai játékokat, amelyen 
szeretnék, ha gútai ifiverseny-
zőik is dobogóra állhatnának. 
Erre minden esély megvan.
A taggyűlésen megjutalmaz-
ták a tavalyi legjobb ered-
ményeket felmutató verseny-
zőket. Díjazták Decsi Anna, 
Bakos Virág Orsolya, Angyal 
Márk, illetve Decsi Dóra, Ta-
kácsová Broňa, Czina Gergő, 
Tánczos Márton és Szabó 
Margaréta, illetve a jövő ígé-
retének tartott Varga Dániel 
eddigi munkáját.

Hatcsapatos utánpótlás-torna Csallóközaranyoson
Első ízben rendezték meg a 
csallóközaranyosi sportcsar-
nokban az Aztrans Winter CUP 
11 elnevezésű téli teremtor-
na versenyt a jövő labdarúgói 
számára. A tornán mindenki 
mindenkivel pályára lépett és 
a KFC gyermekcsapata 2 győ-
zelemmel, egy döntetlennel 
és két verességgel (7 ponttal) 
bronzérmes lett. A végső sor-
rend: 1. Ekel, 2. Hetény, 3. 
KFC, 4. Örsújfalu, 5. Csalló-
közaranyos, 6. Naszvad.

Töltési Róbert

I. liga – nyugati csoport
Dióspatony – Bátorkeszi 3,5:4,5 pont-
szerzők: Szegi és Bánszegi 1-1, Berek, 
Barci, Töröttő, Bóna és Urban 0,5 * A 
bajnoki táblázatban Bátorkeszi csapata a 
6. helyen áll.

IV. liga – B1 csoport
Komárom D – Nagykér 4,5:3,5 pont-
szerzők: Bottyán, Gyurenka, Gyuricsek 
és Gróf 1-1, Vörös 0,5 pont * Bátorke-
szi C – Nagysurány B 6:2 pontszerzők: 
Pallag, Jóba H., Árendás E., Peszeki és 
Árendás N. 1-1, Szenczi és Jóba 0,5 * 
Perbete B – NŠK Nyitra E 3,5:4,5.

VK Spartak SJE Komárom – Slávia Svidník
3:1 (20, 22, -24, 21

Szombaton a bajnokság éllovasát fogadták a komáromi 
röplabdapályán az egyetemi csapat tagjai. A hazaiak hatalmas 
iramban kezdtek, s hiába kért a svidnik edzője időt, a komáromi 
fölény tovább folytatódott. A második szett is hasonló eredményt 
hozott, a komáromiakat nem tudták megállítani. A harmadik 
játékrészben enyhe megingás csak a harmadik szettben volt, 
viszont a végső hajrában ismét a hazai csapat volt magabiztos és 
megérdemelten győzött.

VK Spartak SJE Komárom – VKM Ólubló
3:0 ( 25:19, 25:19. 26:24)

Bárki, aki azt mondaná, hogy a komáromi egyetemi csapat 
számára könnyű ellenfél volt a tabella sereghajtója, bizony 
nagyot tévedne. Az első két szettben sokáig fej-fej mellett 
játszott a két csapat, de a végső játékrészben érezni lehetett, 
hogy a bajnokcsapat ezúttal nem tudott megbirkózni a 
komáromiak elszántságával. A harmadik szettben a komáromiak 
olyan játékosokat állítottak pályára, akik saját neveltjeik voltak. 
Valamennyien már kellő tapasztalatot gyűjtöttek az extraligában, 
amelyet most kamatoztatni is tudtak.



ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

ÚJSZÜLÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak soraink-
ból: a komáromi Illés Hajnalka (48 éves), Pati-
Nagy Erzsébet (86 éves), Krekácsová Anna (72 
éves), Lovász Ján (84 éves), Csehi Sándor (86 
éves), Ravasz Vojtech (80 éves), a gútai Szabó 
Vincent (68 éves), Menďan Ondrej (80 éves), Ta-
kácsová Anna (84 éves) és Ollé Magdaléna (80 
éves), az örsújfalusi Zachar Michal (58 éves) és 
Paňáková Margita (89 éves), a marcelházai Len-
gyel Viliam (64 éves), valamint a tanyi Füssy 
Etel (88 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az 
ógyallai Lakatošová Emese és 
Kováčová Liliana, a csallóköz-
aranyosi Bengyák Izabella, a pár-
kányi Bagó Oliver és Andrášová 
Emma, a marcelházai Keszegh Noémi 
és Rigó Július, a gútai Németh Leonard, Ma-
darász Adrián és Bartošová Denisa, a laksza-
kállasi  Kucsora Tamás, az érsekújvári Ben-
ková Stela, a komáromi Nagy Vivien, Szapu 
Viktória, Hamran Tomáš, Kovács Félix, Ko-
pócs Nikoleta és Yamin Amr. 

február 16-án Julianna, Lilla
február 17-én Donát
február 18-án Bernadett
február 19-én Zsuzsanna
február 20-án Aladár
február 21-én Eleonóra
február 22-én Gerzson

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat.
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Egyre szállnak,
múlnak az évek,
de mi örökké őrizzük
drága emléked.

Fájó szívvel emlékezünk
február 15-én, halálának ötödik 

évfordulóján
Györe Árpádra

Gútán.
Szerető felesége és családja

Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messze szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
Ám tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb te leszel,
utat mutatsz nekünk,
mert szívünkben örökre létezel.

Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk február 15-én

Szabó Mónikára
(Gúta)

halálának második évfordulóján.
Emlékét őrzi lánya Bianka, szülei és testvére

családjukkal

Szívünkben őrizünk,
mint egy drága kincset,
tizenöt éve, hogy elmentél,
itthagytál minket…
Fájó szívvel emlékeztünk február 11-én 

Berecz Mihályra
(Komárom),

halálának 15. évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja

A Dunatáj receptkönyvéből

Téli babgulyás
Hozzávalók / 4 adag:

25 dkg tarka bab
fél kg marha lábszár (esetleg 
sertés lapocka)
1 kisebb füstölt csülök
2 sárgarépa
1 nagy fej hagyma
1 zöldpaprika
1 paradicsom
piros arany
gulyáskrém

Hozzávalók:
2 csomag fagyasztott leve-
les tészta
25 dkg sajt (trappista)
7 evőkanál tejföl
felvágott (pulykamell son-
ka)
szalonna (főtt császár)
2 szál újhagyma
só (ízlés szerint)
őrölt bors (ízlés szerint)

Levelestésztás
sós álomcsoda

Elkészítés:
A sajtot lereszeljük és hozzáadjuk a tejfölt, az apró kocká-
ra vágott felvágottat és a szalonnát, majd a vékony karikára 
vágott újhagymát. Végül pedig ízesítjük sóval és borssal. Az 
egészet jól összekeverjük.
A kiolvadt tésztát egy lisztezett sík felületen kicsit kinyújtjuk 
(én 24x24 cm-re nyújtottam ki, majd pedig 8x8 cm-es kis 
kockákra felvágtam) és kisebb kockákra felvágjuk.
A kocka tészta közepét ujjunkkal kicsit lenyomjuk, hogy egy 
kisebb mélyedést kapjunk. A mélyedésbe egy kiskanál masz-
szát teszünk.
Sütőpapírral bélelt tepsibe egymás mellé tesszük a tésztát 
(de ne érjenek össze) és előmelegített sütőben 180 fokon 
megsütjük.

Elkészítése:
Előző nap a babot többször átmossuk, majd hideg vízben áztatjuk. A babgu-
lyást lehetőleg kuktában főzzük. A hagymát, a zöldpaprikát és a hámozott 
paradicsomot apróra vágjuk és kevés zsiradékon átforgatjuk (de nem pirít-
juk), és rátesszük a kockára vágott marha, vagy sertés húst. A csülök húsos 
részét kockára vágjuk és a húshoz tesszük. Lefedve, közepes lángon addig 
pároljuk, amíg a saját levét el nem főtte. Néhányszor megkavarjuk. Ha már 
rövid a leve, megszórjuk két fakanálnyi piros paprikával, kevés törött bors-
sal, teszünk hozzá egy-egy evőkanálnyi Piros Aranyat és Gulyás krémet. 
Jól összekavarjuk, hozzáöntjük a babot, beletesszük a csülök csontját is és 
felöntjük annyi meleg vízzel, amennyi levest akarunk. A füstölt hús miatt 
csak a végén sózunk. Lefedjük és forrástól számított 1 órán át főzzük.
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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

Börze minden vasárnap
Eladás – vásárlás

Telefon: 0903 762 511 .


