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Lapunk
tartalmából:

● Aurora Boreális (Sarki
fény) a Limes Galériában
●Tatabányai és korondi
diákok Komáromban
● Néptáncoktatás pedagógusoknak (2. oldal)
● Kártalanítják a gútai
legelőtulajdonosokat
(3. oldal)

A díjkiosztó résztvevői megemlékeztek
Grendel Lajos életútjáról is

Másodjára került
a Jókai-díj Kolozsvárra

A komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a magyarországi Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal közösen, Jókai Mór születésének 194. évfordulója alkalmából, február 16-án másodízben ünnepelte meg a Magyar Széppróza
Napját a Kultúrpalota dísztermében. A szervezők e rendezvénnyel a közelmúltban
elhunyt Grendel Lajos Kossuth-díjas író emléke előtt tisztelegtek, továbbá az idei
Jókai-díj is gazdára talált.

Ethey Katz felvétele

Komárom beszünteti az exekúciós eljárásokat

Az elmúlt hónapokban az aránytalanul magas végrehajtási (exekúciós) díjak borzolták néhány lakos hangulatát, akiknek a korábbi elmaradásaikat kellett rendezni. A végrehajtó díjából ráadásul nem kap egy centet sem a város. A mostani eljárások még másfél-két éve
indultak. Az új városvezetés véget akar vetni a lakosok ilyen aránytalan büntetésének.
A korábbi elmaradással rendelkező személyek hanem véletlenszerűen rendelnek az ügyektöbbsége felháborodását fejezte ki, hogy az hez egy exekútort, ami miatt még nehezebb az
összeg 4-5-szörösére emelkedik a végrehajtási együttműködés a lakosok érdekében.
díjak miatt. A város számára továbbra is fon- A városvezetés arra is felhívja a figyelmet,
tos a kintlévőségek behajtása, hiszen több mint hogy mindenkinek lehetősége van rákérdezni
1,2 milliós összegről van szó és évente 5-6 ezer esetleges elmaradására a központi ügyfélkaügyben kell eljárni. Az eljárásnak viszont kor- puban a Klapka téren. Mindemellett tavaly is
rektnek és lakos-központúnak kell lennie.
minden lakos kapott figyelmeztetést a szemét
Az egész folyamatot az is nehezíti, hogy a mos- illetékek kiküldésekor, amelyen feltüntették az
tani előírások szerint nem a város választhatja esetleges elmaradást. Érdemes ezt az értesítést
meg, melyik végrehajtóval dolgozna együtt, figyelmesen átolvasni!

Jókai Mór szobránál, Molnár
Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója beszélt a tavaly indított kezdeményezés
jelentőségéről. A koszorúzást
követő kulturális blokk után
Keszegh Margit egyesületi
elnök köszöntötte a több hazai
és magyarországi helységből
érkezett vendégeket, Északés Dél-Komárom városvezetését, özv. Grendel Lajosnét,
továbbá Fazekas Lászlót, a
Szlovák Református Keresztyén Egyház püspökét és Kiss
Róbert püspöki helynököt-kanonokot, valamint az idei Jókai-pályázatba bekapcsolódott
szerzőket. Sajnálatát fejezte ki
amiatt, hogy a Magyar Szép-

Szemtanúk buktatták le a „tikitakizó szökőkútgyártót”

próza Napja megtartásának ötletgazdája, Gál Sándor, József
Attila-díjas irodalmár betegsége
miatt az idei ünnepségen személyesen nem jelenhetett meg,
akinek üdvözlő levelét a főszervező olvasta fel. Kiemelve, ez
az újabb ünnepnap jó alkalom
lehet az egyik legfontosabb
feladatunk elvégzésére, irodalmunk és sokfelé szakadó anyanyelvünk egységesítésére.
Tóth László költő, színház- és
művelődéstörténész, Grendel
Lajosról szóló előadása elején megjegyezte, hogy barátja
mindig párbeszédet folytatott a
világgal, örökös kérdező és rákérdező volt.
A rendezvény második ré
szében zajlott a Komárom iro-

dalmi vonatkozásai a 18. és 19.
században című Jókai-pályázat
kiértékelése és a Jókai-díj átadása. Tavaly öt jeligés pályamű érkezett, s azok egyike sem
volt felvidéki szerző. Ahogy
elhangzott: a bíráló bizottságnak így sem volt könnyű dolga,
mert nívós munkák születtek.
A magyar kultúra napján Budapesten dőlt el, hogy az idei
Jókai-díjat a kolozsvári Böjthe
Pál kapja, aki három évvel korábban is győztesként került ki
e megmérettetésből. Különdíjban részesült a tavalyi győztes,
Rőszerné Fodor Ágnes, mártfűi
középiskolai tanár, a ceglédi
Veres Tamás, az oroszlányi Varga Lajos és a budapesti Földesi
Gabriella.

Fiatalok és tapasztaltak
a jelöltek között

Az autók számának növekedésével ará- a tulajdonost, illetve az adataikat hát- zíteni tudja a balszerencsés manővert,
nyosan nő a cserbenhagyásos károkozá- ra hagynák az érintett autó szélvédő- vagy a károkozó autóját, illetve rendsok száma is. Ilyenkor az elkövetők, ha jén. Azzal nem számolnak, hogy tanúk számtábláját. Igy járt az a károkozó is,
parkoláskor vagy tolatáskor kárt okoz- szinte mindig vannak és a mai modern akit lakossági bejelentés után sikerült
tak, legtöbbször igyekeznek elhagyni technikai eszközök korában már min- elfogniuk a Komáromi Városi RendőrSzlovákiában május 25-én kerül sor az EP-választásra, a lakoa helyszínt ahelyett, hogy megvárnák denkinél van mobiltelefon, amivel rög- ség járőreinek.
sok 14 képviselőt választhatnak. Az MKP legutóbbi országos
tanácsán a résztvevők elfogadták a párt EU-parlamenti válaszSzerda este egy ismeretlen alkalmazottai kikérdezték a után a közlekedésrendészet városrész egy elhagyatott hetásán induló jelöltek névsorát. Az ülésen résztvevők titkos szaszemély gépkocsijával bele- lakosokokat és az egyikük emberei elkezdték a hely- lyén megtalálták a sérült ezüst
vazáson döntöttek a tizennégy nevet tartalmazó listáról.
hajtott az E. B. Lukács utcán tévedést kizárhatóan beazo- színelést, a városi járőrök az színű Toyota RAV4 gépkoA listavezető Csáky Pál lett, aki Nagyszombat megyei alispáni
lévő köztéri tűzcsapba, és egy nosította a kárt okozó autó E.B. Lukács utca és a Béke csit, mellyel az ütközéssorojelenleg is az Európai Parlament poszton tevékenykedő Berényi
ott parkoló gépkocsin és a tűz- típusát. Az ezüst színű Toyota utca sarkán egy friss olajfol- zatot elkövették. Az ügyben
képviselője. Második helyre az József került. Az alábbiakban a
csapon is jelentős kárt okozott. RAV4 rendszámát azonban tot észleltek az útburkolaton. az állami rendőrség folytatja
MKP volt elnöke, és jelenleg a teljes jelöltlistát közöljük:
Az elkövető a tett után azonnal már a sötétben nem látta. Mi- A nyomon elindulva a gadóci tovább a nyomozást.
1. Csáky Pál (Pozsony)
elhagyta a helyszínt. Mivel a
2. Berényi József (Galánta)
tűzcsapból szökőkútként tört
3. Horony Ákos
fel a víz, a városi rendőrség
(Dunaszerdahely)
járőrei azonnal értesítették a
4. Tárnok Balázs (Komárom)
KOMVak hibaelhárítási rész5. Mgr. Fodor Enikő
legét és az állami rendőrkapi(Rimaszombat)
tányságot. A városi rendőrség
A vasárnap óta tartó „házasság hete”a csa- csomagokra, ad hoc intézkedések beve- lehetőségeken belül több felvidéki ma6. Nagy Dávid (Érsekújvár)
lád intézményének erősítését, a fiatalok zetésére telik. Szlovákiában 0,66 centtel gyar család részesült családtámogatás7. Gergely Papp Adrianna
házasulási és gyermekvállalási kedvét, a emelik a családi pótlékot, 0,61 centtel ban, kapta meg az életkezdési támogatást
Adományozza
(Kassa-környék)
gyermekekkel való foglalkozást és a ma- növekedik az adóbónusz, minimálisan a a babakötvényt, vagy – gondolva gyermeadója 2 százalékát gyar közösség építését hivatott népszerű- szülői hozzájárulás, „büntetik” ha a nagy- ke jövőjére – Start számlát nyithatott. Az
8. Huďár Zoltán (Rozsnyó)
9. Baranyai Zsolt (Vágsellye)
síteni. Szimbolikus üzenete van annak, szülő vigyáz az unokára, mivel a támoga- ilyen és ehhez hasonló segítséget szlováa Podunajsko10. Mészáros Anikó (Galánta)
hogy ezen a napon tartotta meg évértékelő tásnak csak a töredékét kapja, az ingyen kiai adófizető polgárokként elsősorban a
Dunatáj
11. Környi Zoltán (Érsekújvár)
beszédét Magyarország miniszterelnöke. ebédekkel és üdülési beutalókkal áthászlovák kormánytól várnánk!
12. Hajdók Bence (Tőketerebes)
Polgári Társulásnak!
Orbán Viktor szavai világosan tudatták, rítják az anyagi terheket az önkorMeggyőződésem, hogy az Orbán
13. Várady Tamás (Rozsnyó)
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14. Bartalos Szerencsés Lilla
tikája
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hozták a Most-Híd jelöltjeit is,
intézkedései –, hanem olyan valós intéz- pasz Szlovákia elhibázott csaadómentessége, a CSOK adta
az alkalmazottak idén is felakik élén Nagy József – jelenkedéscsomag, amely példaértékű, és kö- ládpolitikáján.
lehetőségek bővítése, a jelzáajánlhatják jövedelemadólegi EP-képviselő áll, második
vetendő a környező országok szociális és A magyar miniszterelnök évérloghitel részleges átvállalása, de a
juk 2 százalékát a bejegyzett
Norbert Kurilla környezetvécsaládpolitikájának
alakításánál.
tékelőjében
bejelentett
hét
pontos
kedvezményes
autóvásárlás
biztosícivil szervezetek részére.
delmi államtitkár, aki korábban
A Magyar Közösség Pártja szociális és cselekvési terv tovább gondolja a már tása a nagycsaládosok részére, vagy akár
Ezt a 2018-as évre szóló
Szlovákia európai parlamenti
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állandó képviseleténél dolgotívan értékelem a magyar miniszterelnök magokat, elősegíti az anyák társadalmi készség volna a Felvidéken is.
tehetik meg oly módon,
zott. A lista utolsó helyén áll a
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különösen
annak
a
családok
megbecsülésének
visszaállítását,
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Az
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pozitívan
értékeli
és
a
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hogy a „Vyhlásenie o poukákomáromi Héder Ágnes, aki a
védelmére és megsegítésére vonatkozó a házasulási és gyermekvállalási kedvet a kormány figyelmébe ajánlja a magyar
zaní podielu zaplatenej dane
legutóbbi önkormányzati várészét.
Kiemelkedően
fontosnak
tartom
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családz príjmov fizickej (právlasztásokon a polgármesteri
a magyar kormány azon törekvéseit, me- rulat növekedését.
segítő intézkedéseket, amelyek elősegítik
nickej) osoby” részében a
tisztségért is indult és Bastrnák
lyekkel a fiatalokat az otthonmaradásra a Magyarország családpolitikája és család- a fiatalok családalapítási és gyermekfelajánlott összegen kívül a
Tibor neki adta át a Híd párt
szülőföldön való boldogulásra ösztönzi, segítő intézkedései, amelyeket az elmúlt vállalási kedvének növekedését, ami a
következő adatokat tüntetik
városi szervezetének elnöki
ahogy azt a célkitűzését és erőfeszítését 8 éves időszakban vezettek be, már eddig mai kedvezőtlen demográfiai mutatókat
fel:
tisztségét.
IČO: 422 01527
is, amellyel megteremtve a tisztességes is példaértékűek voltak az EU-ban, de a szemlélve, Szlovákiában is nagyban hozPrávnicka forma: Občianke
megélhetés alapfeltételeit, az eddig elván- tengerentúli szakemberek is elismerően zájárulna a népszaporulat érezhető növedruženie
dorolt fiatalokat hazahívja, visszavárja.
nyilatkoztak róla. Ennek a pozitív hoz- kedéséhez.
Obchodné meno:
Ugyanakkor keserű szájízzel állapíthatjuk záállásnak a kedvező hatásait itt a FelviNémeth Gabriella,
Podunajsko-Dunatáj
meg, hogy a szlovák kormánynak sajnos déken is érezhetjük és haszonélvezői is
az MKP szociális, családpolitikai
Sídlo: Slnečná ul. 565/36
csak kozmetikázásra, populista szociális vagyunk. A Köldökzsinór program adta
és egészségügyi alelnöke
94 501 Komárno

Az MKP a fiatal családok
hatékony támogatását sürgeti
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Komárom városa

Klapka tér 1., 945 01 Komárom
hirdetménye
a város tulajdonát képező ingatlanok
kereskedelmi versenytárgyalás útján történő
bérbeadási és eladási szándékáról

A komáromi városi képviselő-testület 2019. január 31-én kelt
79/2019-es számú rendelete alapján jóváhagyásra került a város tulajdonát képező ingatlan eladási szándéka kereskedelmi
versenytárgyalás útján a Tt. 138/1991-es számú, a községi tulajdonról szóló törvény 9. paragrafusának 1. bekezdése a) pontja
alapján.
A 79/2019-es határozat alapján eladásra kerülő ingatlanok:
* a „C” regiszterben, a 1552-es szám alatt szereplő 968 m2-es
parcella (kert),
* a „C” regiszterben, a 1553/1-es szám alatt szereplő 3995 m2-es
parcella (beépített terület),
9 a „C” regiszterben, a 1553/2-es szám alatt szereplő 36 m2-es
parcella (beépített terület), melyek a komáromi kataszterben vezetett 6434-es tulajdonlapon szerepelnek.
Kikiáltási ár 57,70 euró/m², összesen 288 442 euró,
amely egyben a legalacsonyabb összeg.
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése és feltételei, beleértve a javaslattétel határidejét, olvashatók lesznek:
* a város hirdetőtábláin,
* a város internetes oldalán: www.komarno.sk
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésével és annak feltételeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás, valamint a szerződésjavaslat mintapéldánya írásban vagy elektronikus formában
elérhető az alábbi címen: Komáromi Városi Hivatal, vagyonkezelési osztály, 945 01 Komárom, Vár sor 3., 1. emelet, 13/C.
ajtószám, telefonszám: 035/2851 377.
Az eladásra kínált vagyonnal kapcsolatos általános és műszaki
információk kérhetők, illetve a versenytárgyalás tárgyát képező
vagyon megtekintése egyeztethető a Komáromi Városi Hivatal
vagyonkezelési osztályán, a 035/2851 377-es telefonszámon.
Mgr. Keszegh Béla,
polgármester

Komárom városa
Klapka tér 1., 945 01 Komárom
hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlanok kereskedelmi
versenytárgyalás útján történő eladási szándékáról
A komáromi városi képviselő-testület 2019. február 11-én
kelt 98/2019-es számú rendelete alapján jóváhagyásra került a
város tulajdonát képező ingatlan eladási szándéka kereskedelmi
versenytárgyalás útján a Tt. 138/1991-es számú, a községi
tulajdonról szóló törvény 9. paragrafusának 1. bekezdése a)
pontja alapján.
A 98/2019-es határozat alapján eladásra kerülő ingatlanok:
* családi ház Komáromban, a Belső körút 10 A szám alatt
(helyrajzi szám: 5277), amely a „C” regiszterben, a 834/1-es
szám alatt szerepel,
* a „C” regiszterben, a 834/1-es szám alatt szereplő 143 m2-es
telek,
* a „C” regiszterben, a 834/4-es szám alatt szereplő 202 m2-es
beépített terület és udvar,
* a „C” regiszterben, a 835-ös szám alatt szereplő 153 m2-es
beépített terület és udvar,
* a komáromi kataszterben lévő, a 6434-es tulajdonlapon
szereplő kertek.
Kikiáltási ár 62 325 euró,
amely egyben a legalacsonyabb összeg.
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése és feltételei,
beleértve a javaslattétel határidejét, olvashatók lesznek:
* a város hirdetőtábláin,
* a város internetes oldalán: www.komarno.sk
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésével és annak
feltételeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás, valamint a
szerződésjavaslat mintapéldánya írásban vagy elektronikus
formában elérhető az alábbi címen: Komáromi Városi Hivatal,
vagyonkezelési osztály, 945 01 Komárom, Vár sor 3., 1. emelet,
13 C ajtószám, telefonszám: 035/2851 377.
Az eladásra kínált vagyonnal kapcsolatos általános és műszaki
információk kérhetők, illetve a versenytárgyalás tárgyát képező
vagyon megtekintése egyeztethető a Komáromi Városi Hivatal
vagyonkezelési osztályán, a 035/2851 377-es telefonszámon.
Mgr. Keszegh Béla,
polgármester

Oznámenie

Selyés sikerek

a Felvidéki Magyar
Matematikaversenyen

Idén a pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Gimnázium vállalta a XLIII. Felvidéki Magyar Matematikaverseny – Oláh György Emlékverseny megszervezését, mely
február 10-12. napokon zajlott.
Köszönet illeti a szervezői stáb 1. évfolyam – 1. hely: Téglás
tagjait, hiszen precíz munká- Panna * 3. évfolyam – 1. hely:
juk eredményeként minden Jánosdeák Márk * 3. évfolyam
résztvevő diák és tanár igazán – 2. hely: Pinke Andrea * 4.
kellemes élményekkel gazda- évfolyam – 1. hely: Bukor Be- A komáromi Selye János Gimnázium tanulói remekül
godhatott.
nedek.
szerepeltek 18. Felvidéki Magyar Matematikaversenyen,
A versenyen összesen négy ka- A gimnázium tanulói közül a amely egyúttal az Oláh György Emlékverseny is volt.
tegóriában közel 100 középis- fenti dobogósokon kívül még
kolás vágott bele a négy órán Simonics Bence (1. évf.), Vi- Nemzetközi Magyar Matema- nak (1. évf.: dr. Bukor Emőke,
képviselhetik 2. évf.: Lami Zsuzsanna, 3.
át tartó feladat-kidolgozásba. tálos Ágnes (2. évf.) és Markó tikaversenyen
A verseny kiértékelésekor a Anna Erzsébet (4. évf.) is az majd régiónkat, ahol a Kárpát- évf.: dr. Édes Erzsébet, 4. évf.:
komáromi Selye János Gimná- eredményes, díjazott megol- medence legjobb magyar anya- Horváth Katalin és dr. Bukor
nyelvű matematikusai mérkőz- Emőke). Mindannyiuknak tozium tanulói domináltak a do- dók között szerepelt.
vábbi eredményes munkát és
bogón, hiszen a négy kategóri- A legsikeresebb tanulók az nek meg egymással.
ában három 1. helyet és egy 2. idén tavasszal Marosvásárhe- A tanulók sikereiben nagy sze- sok sikert kívánunk.
Fonód Tibor
helyet szereztek:
lyen (Erdély) sorra kerülő 28. repük van felkészítő tanáraik-

Tárlatnyitás
a Limes Galériában

Február 15-én nyitotta meg
AZFS Holop Ferenc fotóművész a Limes Galéria Dúdor
István termében
Tóth Ferenc:

Határtalanul Komáromban

Aurora Boreális
Sarki fény

című kiállítását, amely március 24-ig tekinthető meg
hétfőtől péntekig 10 és 14 óra
között. A felvételek ÉszakEurópa legszebb időleges
fényjelenségét
örökítették
meg.

„Gyakorlócégek”
szakmai versenye

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola III. D
(idegenforgalmi szak) és a II. ANŠ (vállalkozás a szakmák és
szolgáltatások területén szak) osztály tanulói néhány nappal
ezelőtt az évente megrendezésre kerülő gyakorlócégek nemzetközi versenyén Vágsellyén vettek részt.
A verseny a kultúrházban ke- két díjjal lettek gazdagabbak,
rült megrendezésre, amelyen 22 ugyanis a WB power 2. helyecég képviseltette magát, többek zést ért el a legjobb logó kateközt Szlovákiából és Csehor- góriában és a Canvas elnyerte a
szágból. Iskolánkat 2 cég képvi- szimpátia különdíjat. Érdemes
selte, amelyek
a következők
voltak:
WB
power – tisztító
cég, Canvas –
kézműves cég.
Mindenki egy
külön standot
kapott, amit a
cég termékeivel és ajánlataival díszített
fel. Ezenkívül
a cégek egy
prezentációval
készültek, amit
a
színpadon
mutattak be. Az
előadások alatt
a szakmai zsűri folyamatosan megemlíteni azt is, hogy a dijárta a standokat és pontozta a ákok a verseny ideje alatt kügyakorlócégek katalógusait, lo- lönféle gyakorlócégekkel több
góit, kiállított tárgyait, névjegy- üzletet is kötöttek. Mindenki
kártyáit, valamint a szlogent.
büszkén és élményekkel telve
A diákok szorgos és kitartó tért haza.
munkáját az is bizonyítja, hogy
Roskó Cynthia (III. D)

Rendhagyó irodalomóra
és roadshow a gimiben

A Magyar Művészeti Akadémia a magyar irodalom egyik
legkiemelkedőbb egyénisége születésének 200. évfordulója alkalmából megvalósult emlékévhez kapcsolódóan egy nagyszabású projektet indított azzal a céllal, hogy Arany János munkássága az emlékéven túl is „elérhető közelségben” legyen a
diákok és pedagógusok, illetve a nagyközönség számára.
A „Hallgatni Aranyt!” című
projekt keretében készült egy
honlap, ahol összesen 200
Arany-költemény és levél olvasható és meghallgatható
neves színművészek előadásá-

felidézni Arany János emberi
arcát, érzelmi világát, s azt a
látképet a magyar és az egyetemes történelemről, amelyet kivételes műveltségével és költői
tálentumával hitelesített.

ban, jegyzetekkel, irodalomtudományi szakértők gondozásában. A honlap bemutatása,
minél szélesebb körű megismertetése érdekében arra is lehetőség nyílik a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából,
hogy Arany János költészetét
színművészek
közreműködésével mintegy „rendhagyó
irodalomóra” jellegű program
keretében bemutassák a középiskolás korosztály számára. A
versanyag nem korlátozódik az
életmű valamely korszakára,
illetőleg műfajára. A szerkesztőknek egyetlen elvi fontosságú célja van: a lehető legteljesebb valóságában kívánják

Arany János műveinek hangrögzítése az MMA Színházművészeti Tagozatának vezetője,
Rátóti Zoltán szakmai irányításával 2017 őszén indult el
ismert színművészek közreműködésével. Közismert színművészek mellett határon túliak
– a mi Gál Tamásunk is – részt
vesznek a munkában.
Negyedikes diákjaink az írásbeli érettségi után, március
második felében hallgathatják
meg ezt a kiváló előadást. Személy szerint én már nagyon várom, és csak reménykedhetem,
hogy részt vehetek ezen a kitűnő irodalmi csemegén.
Králik Zsuzsanna

Értesítés

Mesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Komárom város, mint a komáromi művelődési
központ alapítója a közérdekben végzett munZ.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje káról szóló többszörösen módosított 552/2003
sz. törvény 5. §-a hatályos rendeleteinek értelvýberové konanie
mében
na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej
pályázatot hirdet
organizácie
Komárom város járulékos szervezete,
Mestské kultúrne stredisko Komárno,
a Komáromi városi művelődési központ
Hradná 1, 945 01 Komárno
igazgatói pozíciójára,
Predpokladaný nástup do práce: júl 2019
Podrobné podmienky vyhláseného výberového konania, ktoré obsahujú kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá, zoznam požadovaných dokladov ako aj termín a miesto
odovzdania žiadosti o prihlásenia sa do výberového konania je
zverejnené na webovej stránke mesta Komárno a na úradných
tabuliach mesta Komárno.
Komárno, 1. 2. 2019
Mgr. Béla Keszegh
primátor, v.r.

A magyarországi Határtalanul program keretében, február 9-én a Korondi Szakközépiskola (Liceul Tehnologic Corund) és a tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi,
Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai kísérőikkel együtt érkeztek Komáromba.
Őket az Egy jobb Komáromért PT tagjai látták vendégül.
Elsőként a város nevezetességeit mutatták meg, Knirs Imre
elnök mesélt a Duna „kapujának” múltjáról és jelenéről,
egyes szobrok, épületek történetéről. Természetesen szó
esett Komárom neves szülötteiről is, majd megkoszorúzták
Petőfi Sándor mellszobrát. A Viking Pubban folytatódott az
ismerkedés, beszélgetés. Sok új élménnyel gazdagodva, és
a polgármester ajándékával folytatták útjukat Pannonhalmára a vendégek. Már készülnek a jövőévi, 10. találkozóra.

Hradná 1, 945 01 Komárno

A munkavégzés előrelátható kezdete: 2019. július
Szakmai alkalmatosság feltételei, egyéb kritériumok és elvárások, a benyújtandó dokumentumok jegyzéke valamint a benyújtandó kérvény határideje és helye a pályázatra meghirdetésre
került Komárom város weboldalán valamint Komárom város
üzenőfalain található.
Komárno, 2019. 02. 01.
Mgr. Keszegh Béla
polgármester, s.k.
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Ez a siker csak az MKP politikus-jogászának köszönhető

MESTO KOLÁROVO

Eredményt csak együtt érhetünk el

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Vissza-visszatérő téma nem csak a közbeszédben, hanem lapunkban is a Gútai Közlegelők Társulatának ügye, melynek
földjeit azért kobozták el, mert a társulat tagjai magyarok voltak. A gútaiak mindkét kárpótlási törvény alapján kérték
vissza földjeiket, de hiába… Dr. Szabó Olga azonban talált egy jogi rést, amelyet kihasználva, részleges sikert ért el.
* Úgy tudom, hogy kevesen
hitték el, hogy egyáltalán
sikerülhet valamilyen eredményt elérni. – Ezen nem lehet csodálkozni, különféle, jogi
alapok nélküli próbálkozások
már korábban is voltak, ezek
sikertelennek bizonyultak. Mivel a második kárpótlási eljárás
során a Legfelső Bíróság eljárási hibát állapított meg, az ügy
175 résztvevője közül 53-an
panasszal fordultak a Szlovák
Köztársaság Alkotmánybíróságához. Érdekes módon, az
semmilyen kivetni valót nem
talált az ügyvitelben. Itt akár be
is fejeződhetett volna a dolog,
de úgy gondoltam, hogy jogi
képviselőként kötelességem tájékoztatni az érdekelteket arról,
hogy panasszal fordulhatnak az
Európai Emberi Jogi Bírósághoz, 51-en bíztak meg jogi képviseletükkel. Az ügyet Balogh
and Others v. Slovakia néven
vezették.
* Mindeddig senkinek sem
kellett az ügyintézésért semmit sem fizetni, most sokan
felháborodtak azon, hogy
mégis kell fizetniük… – Elvi
és erkölcsi kérdésnek tartottam,
hogy amíg nem sikerül a különféle (járási, kerületi, legfelsőbb
bíróságok, illetve a brüsszeli)
eredményt elérni, addig saját
magam fedeztem a kiadásokat.
Eljött azonban az idő, amikor a
panaszt még beadhattam szlovákul, de a továbbiakban angol
volt az eljárás nyelve. Szükségem volt tolmács és emberi
jogi szakjogász segítségére,
hogy a bíróság által írt leveleket értelmezni tudjam, a kért
álláspontot
kidolgozhassam,
mert Szlovákia természetesen
tagadta, hogy akár a legkisebb
jogsértés történt volna az eljárás
során. Mivel az EEJB-on folyó
eljárás bármikor leállítható, ha
a fél nem tesz eleget a bíróság
által rá rótt kötelezettségnek,
nem kis lelki teher volt az ügy
képviselete. Gondot jelentett
számomra az időközben elhunyt panaszosok örököseinek
felkutatása, mert nem szerettem
volna, ha valaki azért marad ki
az eljárásból, mert nem tud róla,
hogy felmenője annak résztvevője volt.
* Azután megérkezett az a
bizonyos határozat írásban
is. – Madarat lehetett volna fogatni velem, amikor értesültem
az Európai Emberi Jogi Bíróság
2018. augusztus 31-én meghozott ítéletéről. Mind az 51 pana-

szosnak 6.200 eurós jóvátételt
hagyott jóvá a bíróság. Elképzeltem, hogy milyen gazdag karácsonyuk lesz azoknak az idős,
beteg panaszosoknak, akik alacsony nyugdíjból élnek. Milyen
boldogok lesznek, mert végre
olyan ajándékot adhatnak, amilyet szeretnének!
* Azért Szlovákiában semmi
sem mehet gördülékenyen. –
Jött is a derült égből a villámcsapás. Szlovákia sokallotta a
pénzügyi elégtétel összegét. Az
Európai Emberi Jogi Bíróság
Nagy Kamarájához fordult, és
kérte, hogy tárgyalják újra az
ügyet. Nagyon szomorú voltam, mert arra nem számítottam, hogy a magyar miniszter
által vezetett Igazságügyi Minisztérium „megfellebbezi” a
számunkra kedvező döntést.
* Lehet, hogy anyanyelve magyar a miniszter úrnak, lelke
azonban már nem! – Nagy
kő esett le a szívemről, amikor
megtudtam, hogy az ítélet február 4-én jogerőre emelkedett.
Minden esély megvan arra,
hogy a pénzügyi jóvátétel még
húsvét előtt eljusson a panaszosokhoz. Az elhunyt panaszosok
ügyében az öröklési rend szerint járnak majd el. El kell azonban mondanom azt, hogy nem
csak az én érdemem, hogy en�nyi év után elismerték a jogsértést. Tudom, hogy szakjogász
és tolmács nélkül nem lettünk
volna sikeresek, de nagyon sokan segítettek mások is. A Gútai
Városi Hivatal dolgozói, ismerősök, rokonok, panaszosok.
Volt, akik azzal, hogy átadtak
egy üzenetet, kikerestek egy
hiányzó adatot, volt akik azzal,
hogy bátorítottak, és biztattak.
Köszönöm a segítséget, köszönöm a bizalmat.
* Vannak, akik későn ébredtek? – Sajnos, sokan vannak,
akiknek felajánlottuk a segítséget, de a korábbi rossz tapasztalatok miatt azt elutasították. A
napokban is a Gútai Közlegelők
Társulata kezelésében levő földek néhai tulajdonosai közül
többen jelezték, hogy szeretnének ehhez az ügyhöz csatlakozni. Erre már nincs lehetőség. Az
503/2013 T.t. sz. földtulajdon
visszaadásáról szóló törvény
alapján 1 év, mégpedig a 2004es, mint jogvesztő határidő állt
rendelkezésre a földek visszaigénylésére. Az említett ügyben
175 személy 2004-ben, kárpótlási eljárás keretén belül kérte
vissza földjeit. A földhivatal

Népi játékok és néptánc
felső fokon

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia és a Comenius
Pedagógiai Intézet Királyhelmecen és Csallóközaranyoson
márciusában ismét elindítja a „Népi játékok és néptánc az
óvodában és iskolában” című képzését.
A Hagyományok Háza Já- képesek legyenek alkalmazni
ték és tánc az iskolában című az óvodai és iskolai nevelőképzése 2017-ben a szlovákiai munkában, tanórákon vagy
oktatási rendszernek megfele- szakköri
foglalkozásokon,
lően lett átalakítva, figyelembe illetve, hogy általános tájékovéve a hazai igényeket, majd a zottságra tegyenek szert a népkövetkező év elején
rajz alapjaiból, a
kapta meg az akkretájegységek, népditációt.
csoportok, jeles
Első ízben 2018
napok és ünnepi
nyarán Komáromszokások témaban valósult meg
köréből, valamint
a 60 órás, 15 kretáncfolklorisztikai
ditpontot
nyújtó
alapismeretekből.
akkreditált pedagóA képzés oktatói
gus-továbbképzés,
a néphagyománymely során a résztvevők meg- ban jártas több éves pedagógiai
ismerkedhettek a néptánc alap- gyakorlattal rendelkező hazai
jaival, valamint a népi játékok szakemberek.
átadásának módszertanával. A szervezők munkáját helyi
A program célja, hogy a meg- szinten a Csallóközaranyosi
szerzett tudást a pedagógusok Alapiskola segíti.

elutasító döntésének felülvizsgá- sértése miatt. Számukra is adott
latáról szól a kerülteti bíróságon a lehetőség, tőlük függ, élnek-e
folyó eljárás. A kérelmezők, il- vele. Továbbra is úgy vélem,
letve utódaik ennek az eljárásnak hogy aki harcol, az veszíthet. Aki
a résztvevői, ha
nem harcol, már veidőközben vissza
szített is. Itt említem
nem léptek, illetve
meg, hogy az Euha a bíróság engerópai Emberi Jogi
délyezte belépéBíróságon csak aksüket örökösként
kor lehet panasszal
az eljárásba. A
élni, ha az országon
jogvesztő határidő
belüli összes jogor2004. 12. 31-el
voslati lehetőséget
lezárult. Ma már
kimerítettük. Ezért
nincs arra lehetőelőször a Szlovák
ség, hogy e szerint
Köztársaság Alkota törvény szerint
mánybíróságához
Dr. Szabó Olga,
bárki visszakérje
kell fordulni, majd
aki nem ismer lehetetlent, azt követően, ha a
tulajdonát.
* A földet vissza ha a felvidéki magyarság döntéssel nem vanem adunk elv értékeit kell megvédeni gyunk elégedettek,
tehát továbbra is
nyújthatunk be paérvényben van. – Ez így igaz. naszt az Európai Emberi Jogi
A most megítélt kárpótlás sem Bírósághoz. Ez a folyamat akár
a földterületekre vonatkozik,m 5 évig is eltarthat, és előfordulhanem az igazságos bírósági hat, hogy számomra rövid határeljáráshoz való jog megsértése időt szab meg a bíróság. Ezért
miatt az Európai Emberi Jogi nagyon fontos, hogy minden
Bíróság 51 személynek ítélt meg ügyfelem megadja a telefon szájóvátételt. Ezt a panaszt 2015- mát, és ha van, e-mail címét is,
ben nyújtottam be, miután 2014- leveleimet vegye át és járjon el
ben Szlovákia Alkotmánybíró- az abban leírtak szerint.
sága alaptalannak nyilvánította * Sokan most felsóhajtanak:
beadványunkat.
Megérem én a kárpótlást? –
* Nem kapkodtak az ügyinté- Nehéz erről beszélni, nem is
zéssel… – További 37 személy szívesen teszem, de mindnyáügyében az idén januárban él- jan halandók vagyunk. Kérem a
tem a panasz lehetőségével. hozzátartozókat, hogy ügyfelem
Amennyiben sikerrel járunk, elhalálozását tudassák velem.
megközelítőleg 4 év múlva vár- Nem szeretném, ha azért nem élható döntés. Az is megtörténhet hetnének egy lehetőséggel, mert
azonban, hogy a beadványt Eu- nem tudtam kik az örökösök,
rópai Emberi Jogi Bíróság nem kiket kell értesíteni. Az ügyinfogadja be, vagy elutasítja.
tézéshez jogerősségi záradékkal
* Az ügy egy része azonban ellátott hagyatéki végzés összes
még a kerületi bíróságon vár- oldalára szükség van, melyet a
ja az ítéletet… – Vannak a kerü- jogfolytonosság igazolása céljáleti bírósági eljárásnak azonban ból a Kerületi Bíróságra továbolyan résztvevői is, akik még bítok. Ne feledjék eredményt
nem emeltek panaszt az ügy el- csak közös munkával, jó együtthúzódása, illetve igazságos bíró- működéssel érhetünk el.
sági eljáráshoz való joguk meg- * Köszönjük a tájékoztatást.

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Kolárove č. 998/2018-A/1 zo
dňa 17.09.2018

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú
verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo, parcely
reg. „C”:
* pozemku s parcelným číslom 5700/3 – druh pozemku orná
pôda o výmere 1 754 m2 s vyvolávacou cenou 6,50 €/m2.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor
súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné
získať:
* na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03
Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
* na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
* e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
* na telefónnom čísle: 035/7900911
Lehota na predloženie návrhov končí
dňa 12.03.2019 o 12,00 hod.
Termín vyhodnotenia OVS 13. 03. 2019 o 9,00 hod. na
Mestskom úrade v Kolárove.
V Kolárove, dňa 14.02.2019

Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo

GÚTA VÁROS

Templom tér 1., 946 03 Kolárovo
Gúta Város a képviselő-testület 2018. szeptember 17-ei
998/2018-A/1 sz. határozata értelmében

versenytárgyalást hirdet

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján Gúta Város
kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban
vezetett 5700/3-as parcellaszámú, „szántóföld”
besorolású 1 754 m2 nagyságú telek eladására.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott
árajánlat minimális összege: 6,50 €/m2.
Közelebbi
információt
a
versenytárgyalás
feltételeiről a:
* Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03
Kolárovo, I. emelet, 22-es irodájában
* Interneten: www.kolarovo.sk
* E-mail címen: info@kolarovo.sk
* Telefonon: 035/7900911 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2019. március 12, 12,00 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2019. március
13-án 9 órakor a Gútai Városi Hivatalban.
Kolárovo, 2019. február 14.
Horváth Árpád
Gúta Város polgármestere

A szlovákiai alkotmánybíró-választás eredménye:

Jogi elbutulás?

Hogy megáll-e a világ, ha egy időre al
kotmánybírák és teljes létszámú alkotmánybíróság nélkül marad az ország, nem
tudom. Csak annyit fűznék hozzá: állt ez
a testület többször is, pedig teljes létszámban regnált.
Emlékszünk, ugye a Zsolnára készülő Kia
miatt megalkotott „extra” földelkobzási
törvényre, amit négy évig aszalgatott a
jogok legfőbb őre, míg végre kimondta:
idegen földeken akkor sem építkezhetnek
más idegenek, ha a kormány-parlament
úgy szeretné. S kit érdekelt ott legfelül,
hogy kisemberek magántulajdonát addigra már szétkaristolták, letarolták, jogalap
nélkül elvették?! De állt és áll a döntéshozatalban az állítólag ideológiamentes, pártok felett álló testület a szlovák állampolgárság elvételét kimondó törvény esetében
is. Tizenhárom kerekasztal-lovag képtelen
volt eldönteni, hogy ha az alkotmány kimondja: akarata ellenére senki nem fosztható meg szlovák állampolgárságától, egy
alacsonyabb rendű törvény meg azt mondja, hogy aki más ország állampolgárságát felveszi, automatikusan megfosztatik
szlovák állampolgárságától, akkor melyik
rendelkezés a főbenjáró. Tizenhárom taláros Pilátus, aki a kezét mosta ahelyett,
hogy szólt volna a Tisztelt Háznak: jogállamban a jogbizonytalanság nem járja;
tessék módosítani az alkotmányt, vagy
hatályon kívül helyezni a magyar állampolgársági törvényre válaszul adott Ficoféle ellentörvényt, mert így tipikus exlex
állapot van Szlovákiában, amit még belügyminiszteri rendeletekkel is megfejelhettek, hogy kénye-kedve szerint dönthessen a hatóság, kinek szolgáltatja vissza
mégis, amit elvett. Ez egy igazi demokrata
államnemzeti politikusnak vagy jogásznak kicsit sem fáj. Elvégre a kis hatalom

is hatalom, és nagyon ízlik, ha magyaroknak mutathatjuk meg… Az sem gond, ha a
jogállam egyik alapelve sérül közben.
A helyzet, ami az igen Tisztelt Házban az
elmúlt hetekben kialakult, ennek a szemléletnek a folytatása, zűrös is, tanulságos
is. Egyrészt kiderült, hogy 38 alkalmasnak nyilvánított személyből milyen nehéz kiválasztani 18-at, hogy köztársasági elnök urunk közülük 9-re ráüthesse a
„kineveztem” pecsétet. Az, hogy valakit
a törvényhozás az úgymond legfontosabb bírói tisztségre alkalmasnak talál,
ezek szerint még nem jelent semmit. Az
alkalmasság – madártávlatból nézve a
parlamentet – azt jelenti, hogy meg kell
felelni 150 honatya-honanya – meg a
véleményformáló sajtó – tetszési indexének, ízlésének, ideológiai beállítottságának, ilyen-olyan, néha még úgymond morális (!) elvárásainak is. S hogy „ki beszél
itt szerelemről”, jó lenne nem firtatni,
mert gyorsan kiderülne: könnyebb más
szemében a szálkát, mint sajátunkban a
gerendát… Holott egy jó, valóban szakszerű és minden téren elfogulatlan alkotmánybíróságra – mint végső belföldi jogi
instanciára – nagy szükség lenne. Azért
is, mert az alkotmánybíróság saját kezdeményezésre is foglalkozhat alapjogi
kérdésekkel, adhat ki állásfoglalásokat,
figyelmeztethet, ha a jogfilozófia – a meghozott új törvények szellemisége – letér a
jogbiztonságot jelentő pályáról. Ha a jog
Grál-lovagjai ülnének a legfőbb testületben, figyelmeztettek volna: rosszul módosították a házszabályról szóló törvény
azon kitételét, hogy személyi kérdésekről
titkos szavazással dönt a parlament. Mert
csak félig módosították, még a Radičovákormány idején, amikor a legfőbb ügyész
személyének kérdése volt terítéken a

mostanihoz hasonló bornírt eljárásban, s
az akkori koalíciósok kettesével mentek
titkos-szavazni, hogy tudják a többiek, az
előírt személyre mondtak-e igent. Akkor
a 115. § 1. bekezdéséből is törölték, hogy
az alkotmánybírákat titkosan választják.
Csak annyi maradt, hogy a megjelent
képviselők abszolút többsége kell a megválasztásukhoz. A 2. bekezdésben viszont
ottfelejtették, hogy „amennyiben az 1. bekezdés szerint nem tesz javaslatot kétszer
annyi alkotmánybíró-jelöltre, a szükséges létszám eléréséig a titkos szavazás a
további jelöltekről ismétlődik.” És mivel
jelenleg értelmezési viták is keletkeztek
olyan vonatkozásban, hogy a titkos szavazás az első kör második fordulójára
vonatkozik-e vagy egy újabb választásra,
hivatkozni kell a törvény 3. bekezdésére,
amely úgy rendelkezik, hogy ha a megismételt választáson sem született meg
a kívánt jelöltlétszám, új választást kell
rendezni. Magyarul: a második forduló
nyilvános szavazásával törvényt sértett
a parlament; akkor is törvényt sértett, ha
szavazással tette nyilvánossá a választást.
Törvényesen akkor járt volna el, ha előtte
módosítja a házszabály 115. paragrafusának 2. bekezdését is. Ezt azonban nem tette meg. Az egész „ceremónia” felveti azt
a kérdést: ha törvénysértő módon mégis
megválasztották volna az alkotmánybírójelölteket, meg lehetne-e támadni a megválasztásukat az alkotmánybíróságon?
A tanulság? Törvényt sérteni nem kifizetődő. Akkor sem, ha megvan hozzá a
hatalom vagy ha pillanatnyi politikai,
egyéni vagy csoportérdek fűződik hozzá,
mert az egész rendszert, a jogrendet ássa
alá. És káoszt termet a társadalomban is.
Őry Péter,
az MKP OT elnöke
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MŰSORAJÁNLAT

Február 23-tól március 1-ig
M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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

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

7.0 5 Me s é k , 12 .0 0 Hu n 
gar ik umok kal a világ
kö r ü l , 12 . 35 C s a p d á b a
c s a lv a , 13.4 0 A z u t a z ó
(ol a s z), 15. 50 C h a r l y,
m ajo m a c s a l á d b a n (n é 
m e t), 16 . 55 A l e x fel 
ü g yel ő ( l e n g yel), 18 .0 0
Té nye k , 18 . 55 K r o ko d i l
D u n d e e (a u s z t r á l), 21.0 0
Ne s z ó r a ko z z Z o h a n n a l!
(a m e r.), 2 3. 2 0 A p o kol
a n g y a l a (a m e r.)

7.05 Rajzf il mek, 10.25
Több, mint testőr (amer.),
13.05 R ipost, 13.40 Hár
man az örök kévalóság nak
(olasz), 15.50 Charly, ma
jom a családban (német),
16.55 Alex felüg yelő (len
g yel), 18.00 Tények, 18.55
Páros mellék hatás (amer.),
21.25 Az ötödik elem
(francia-amer.), 0.15 Phi
lips kapit ány (amer.)

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 11.55 A
si m lis és a szende (a mer.),
14.05
Dok tor
Mu r phy
(a mer.),
15.05
Dok tor
Mu r phy (a mer.), 16.10
A k is hableá ny (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó 
k usz Plusz , 20.0 0 A t a ná r
(mag ya r), 21.10 A r ma
geddon (a mer.), 0.25 Pop,
csajok , satöbbi (a ngola mer.), 2.55 A ment alist a
(a mer.)

RTL II

8.00 Sherlock (angol), 12.00
Az utolsó csavar (amer.),
14.10 Éjjel-nappal Buda
pest, 20.00 Showder Klub
Best of, 22.00 Egy nap
(amer.), 0.10 Az utolsó csa
var (amer.)

M2

12.45 Pom-Pom meséi,
13.00 Roger, az ű r járó,
14.15 A k is sárkány ka
landjai, 16.40 Dr. Plüssi,
18.15 Pinok k ió (olasz),
20.15 Violet t a (argentin),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
No Limit (f rancia), 23.45
A k vár iu m St age Pass,
0.45 St reetdance: all st ars
(angol)

Duna tv

9. 2 5 D iv a t é s d e s ig n ,
10. 2 5
Család-barát,
12 . 55 D o c M a r t i n (a n 
gol), 13. 50 H á b o r ú é s
b é ke (a n gol), 14.4 0 H á 
b o r ú é s b é ke (a n gol),
15. 35 Li l a a k á c (m a 
g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n 
g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó, 18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30
A DA L , 21.4 0 A D a l k u 
l i s s z a , 2 2 .16 Elve s z ve
Mü n c h e n b e n (c s e h), 0.0 5
B a g i - Na c s a O r fe u m a

Duna World

11.30 A z öz veg y és a szá
za dos (mag ya r), 13.20
Csa k a f öld a lába m
alat t , 14.30 Ten isz , 17.30
Köny v és i rod alom , 18.0 0
Erdély i tör ténetek , 18.55
Té rké p, 19.30 A DA L ,
21.40 Bag i-Na csa O r fe 
u ma , 22.40 Tót h Já nos
(mag ya r), 23.45 O pe r a
Café

Pozsony 1

13.40 A test titkai, 14.50
Miss
Marple
(angol),
16.25 A legnagyobb szlo
vák, 17.45 Úttalan utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A test titkai, 21.30 Talk
show, 23.15 Marple kis
asszony (angol)

Pozsony 2

12.25
Sífutás,
16.45
Labdarúgás, 19.10 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Őrangyalok, 20.35 Egy
forró nyár árnyai (cseh),
22.20 A szobalány meséi
(amer.), 23.10 Taboo (an
gol)

Markíza tv

9.15 Bölcsek kövére 2.
(amer.), 11.25 Piroska és
a farkas (amer.), 13.30
The Voice, 15.45 Oltári nő
(amer.), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Der ült égből apu (amer.),
23.05 A bíró (amer.)

JOJ TV

11.20 Ne mérgesítsd a bé
biszit ter t! (amer.), 12.20
Marley meg én (amer.),
14.15 Én, Fran kenstein
(amer.), 16.10 A mi kor
megállt a Föld (amer.),
18.20
Házi kedvencek,
19.00 K r imi, 19.30 Hí r
adó, 20.35 Minden, amit
szeretek

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 13.05 Há
zon kívül, 13.40 Családom és
egyéb emberfajták (amer.),
14.10 A tanár (magyar), 15.15
Tripla vagy semmi (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 A Ka
rib-tenger kalózai 3. (amer.),
21.55 Csoda a Hudson folyón
(amer.), 0.35 Armageddon
(amer.)

RTL II

7.00 A Toledo család
(amer.), 10.05 Játszik még
a szív (angol), 12.05 Se
gítség, bajban vagyok!,
17.05 Egy nap (amer.),
19.20 Szenvedélyek vihará
ban (amer.), 22.00 A Nagy
Gatsby (amer.), 0.45 Játszik
még a szív (angol)

M2

12.45 Pom-Pom meséi,
13.25 Tü ndé r i ke resz t sz ü
lők , 14.15 A k is sá rk á ny
k ala ndjai, 15.50 Tig r is
és M ici ma ckó, 16.40 D r.
Plü ssi, 17.50 Va mpi r i na ,
18.15 Pi nok k ió (ola sz),
20.15 Violet t a (a rgent i n),
21.10 Va k ító napfényben
(ola sz-f r a ncia), 23.40 A z
ígé ret f öldje (a me r.)

Duna tv

12.55 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Í zőr zők , 14.05
A bécsi kör út tör ténete,
15.0 0 Délibáb m i nden
men ny iségben (mag ya r),
16.30 Hog y volt?, 17.25
Borbás Ma rcsi sza kács
köny ve, 18.35 Ő ra ng yal
(a mer.), 19.30 Mag ya r
ország, szeretlek!, 21.0 0
Mi nden k i (mag ya r), 21.35
Üt közések (a mer.-német),
23.30 Ellopt á k Jupiter fe 
nekét (f ra ncia)

Duna World

10.15 A DA L , 13.20 A
nag yok , 13.55 Meg i nt a
mag ya rok , 14.50 Szent
Ist vá n vá ndorlá s, 15.20
Bud apest te r mészet i é r
tékei, 15.55 Látlelet a
Föld ről, 17.0 0 Ten isz ,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35 Jobb a z ú rba n bí z
n i, 22.35 Hog y volt?, 2.25
Dél ibáb m i nden men ny i
ségben (mag ya r)

Pozsony 1

11. 30 A v i l á g ké p e k b e n ,
13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.45
Poi r o t
(a n g ol),
15. 30 A r a n y i d ő k , 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 To p i n k a
ő r m e s t e r (s z l ov á k), 21. 2 5
Hinned
kel l!
(ol a s z),
2 3.15 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

10.25 Nag yot hallók mű
sor a , 11.20 Ün ne pi szent
m ise, 13.25 Síf ut á s, 14.15
Sz í nészlegend á k ,
16.10
Eu rópa sz ívében , 16.45
Jég korong, 19.50 H í r a dó,
20.40 A lbe r t Ei n stei n ,
a zsen i, 21.35 Ca r men
(szlová k), 22.40 Za r á n
dok út

Markíza tv

10.50 Chart Show, 13.00
Testreszabott
kérdések,
13.30 A bíró (amer.),
16.40 Jó tudni!, 17.50 Au
tóiskola, 19.00 Hí radó,
20.30 The Voice, 22.30 A
túsz (amer.)
,

JOJ TV

12.15 Ja mes Bond (a n
gol), 14.40 Én, a szellem!
(a mer.), 16.45 A nya raló,
17.50 Új la kások , 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.25 Spor t, 20.35 A he 
ted i k men nyország, 22.45
Wall St reet (a mer.), 1.0 0
Fa rkasok közöt t (a mer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

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!, 22.45 Oscar-gá
la 2019

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.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.40 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), 20.40
Barátok közt, 21.10 Cápák
között, 22.15 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 Éjjel-nappal
Budapest, 17.20 A gyanú
árnyékában, 19.20 Show
der Klub, 21.30 Éjjel-nap
pal Budapest, 23.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.20 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), 20.40
Barátok közt, 21.10 Alvi
lág (magyar), 22.15 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.)

11.30 Kék egér, 12.00 Méz
ga család, 12.55 Fran klin,
13.20 Hollócska, a kis
rosszcsont, 17.25 Mickey
egér játszótere, 18.40 Al
vin és a mókusok, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05
Született szinglik (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.45 Az ígéret
f öldje (amer.)

M2

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 14.20 Vég
telen szerelem (török),
15.10 Hat nővér (spanyol),
16.05 Rex felüg yelő (né
met), 17.05 R idi k ül, 18.35
Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.20 A sát án
fat t ya (mag yar), 23.15
Soha, sehol, sen k inek
(mag yar)

Duna tv

Duna tv

Duna World

11.25 Tücsök (magyar),
13.20 Roma magazin, 13.50
Domovina, 14.20 Családbarát, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Sze
relmes földrajz, 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), 15.20 Közlekedj
okosan, 16.55 Hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.15
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Túl sok érzelem (fran
cia-belga), 21.45 Riporterek,
22.20 Max felügyelő (szlo
vák), 0.15 Túl sok érzelem
(francia-belga)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 13.55 Na
gyothallók műsora, 15.05
Autószalon, 16.30 Nők a
világ végén, 18.00 Az el
veszett világ, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 21.30 Dokumen
tumfilm, 22.25 Dátum és
aláírás nélkül (iráni)

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 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), 21.40 Babovřes
ky (cseh), 23.50 Másnapo
sok (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 K rimi,
19.30 Híradó, 20.35 In kog
nitó, 23.00 Elő az igazság
gal!, 0.25 Heti Hetes

11.30 Kék egér, 12.00 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont 17.25 Mickey
egér játszótere, 18.40 Alvin
és a mókusok, 19.35 Charlie
iskolába megy, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Szüle
tett szinglik (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Az ígéret földje
(amer.)
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),
22.15 Velvet Divatház (spa
nyol)

Duna World

11.25 Pénzt Marijának (ma
gyar), 13.20 Nemzetiségi
magazinok, 14.15 Család-ba
rát, 15.50 Család 2019, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan
gyal, 18.55 Szerelmes föld
rajz, 19.30 Hagyaték, 20.00
Beugró, 21.35 Ridikül, 22.30
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Sherlock Holmes kalandjai
(angol), 15.30 Szlovákia ké
pekben, 16.55 Hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 A maffia
csak nyáron gyilkol (olasz),
21.25 Mata Hari (orosz),
22.10 Banks főfelügyelő
(angol), 23.45 Sherlock Hol
mes kalandjai (angol)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.25
Sífutás, 15.30 Ruszin maga
zin, 16.25 Nők a világ végén,
17.15 Műlesiklás, 19.50 Hí
rek, 20.10 Dokumentumfilm,
22.25 Talkshow, 23.40 Doku
mentumfilm

Markíza tv

11.05 Jószomszédi viszo
nyok, 12.05 Családi törté
netek, 13.05 NCIS (amer.),
15.00 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,
23.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

11.00 Mentők (szlovák),
12.30 Topsztár, 13.00 Dr.
Csont (amer.), 15.00 Rend
őrök akcióban, 17.00 Hírek,
17.25 Mentők (szlovák),
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Senki sem tökéletes,
22.00 9-1-10 (amer.), 23.00 A
futár (amer.), 0.10 Mentők

M1

SZERDA

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, 12.30 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), 20.40 Barátok
közt, 21.10 Toplista, 22.15
Halálos fegyver (amer.),
23.50 Alvilág (magyar)

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.)

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, 12.35 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), 20.40
Barátok közt, 21.10 Gyer
tek át!, 22.25 Páratlan pá
ros (amer.), 0.00 Brandmá
nia, 0.35 CSI: New York-i
helyszínelők (amer.)

RTL II

M1

PÉNTEK

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 Páncélba zárt
szellem (angol-kínai), 23.30
Tények extra

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), 20.40 Barátok
közt, 21.10 Doktor Mur phy
(amer.), 23.40 Gyertek át!

M2

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

Duna tv

11.30 Mesék Mátyás ki
rályról, 12.00 Mézga csa
lád, 13.30 Hollócska, a kis
rosszcsont, 14.00 Tesz-vesz
város, 15.00 Kókusz Kokó,
16.35 Rubi Szivárványiában,
17.25 Mickey egér játszóte
re, 18.40 Alvin és a móku
sok, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 KiberMa, 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Az ígéret föld
je (amer.)
12.00 Híradó, 12.30 Kuli
náris kalandozások, 13.25
Honfoglaló, 14.15 Végte
len szerelem (török), 15.05
Hat nővér (spanyol), 15.55
Rex
felügyelő
(olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok
útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Fábr y,
21.45 Tóth János (magyar),
22.21 Café Society (amer.)

12.50 Kulináris kalando
zások, 13.25 Honfoglaló,
14.20 Végtelen szerelem
(török), 15.15 Hat nővér
(spanyol), 16.10 Rex fel
ügyelő (olasz), 18.35 Sor
sok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Szerelem és barátság (írholland), 22.05 Sötétkék
égbolt (cseh), 0.00 Hogy
volt?

11.30 Kék egér, 12.00 Méz
ga család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont, 15.00 Kókusz
Kokó, 15.45 Kalózka és Kapi
tány kalandjai. 17.25 Mickey
egér játszótere, 18.15 Szófia
hercegnő, 19.45 Charlie is
kolába 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.)
12.50 Kulináris kalando
zások a világ körül, 14.20
Végtelen szerelem (török),
15.10 Hat nővér (spanyol),
16.10 Rex felügyelő (olasz),
17.05 Ridikül, 18.00 Hír
adó, 18.35 Sorsok útvesztő
je (török), 19.30 Honfoglaló,
20.35 Piknik a Függő-szik
lánál (ausztrál), 21.35 A be
csület ideje (lengyel), 22.30
Csereüvegek (cseh)

Duna World

11.45 A közös kutya (ma
gyar), 13.20 Nemzetiségi
műsorok, 13.50 Ecranul
nostr u, 14.25 Család-barát,
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gaszt
roangyal, 19.00 Vízilabda,
21.50 Ridikül, 22.50 Hon
foglaló

M2

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

11.35 Szávitri, az asszonyi
hűség dícsérete (magyar),
14.20 Család-barát, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan
gyal, 18.55 Szerelmes föld
rajz, 20.00 Szenes Iván írta
Andreával, 21.00 Híradó,
21.35 Ridikül, 22.30 Hon
foglaló

Pozsony 2

12.20 Nők k lubja , 14.25
She rlock Hol mes k ala nd
jai (a ngol), 16.55 Heg y i
dok tor (német), 17.45 A
pá rbaj,
19.0 0
H í r a dó,
20.30 A r a ny idők , 21.30
A két g ye rek , a feleség a
leá ny (f r a ncia), 23.05 A z
élet örömei, 23.35 Tal k
show

12.20 Nők klubja, 14.25
Sherlock Holmes kaland
jai (angol), 15.15 Közlekedj
okosan, 16.55 Hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.15
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 A legnagyobb szlo
vák, 21.40 Szabad választás
(olasz), 23.30 Ray Donovan
(amer.)
12.00 Élő panoráma, 13.55
Sífutás,
15.30
Magyar
magazin, 16.30 Nők a vi
lág végén, 17.25 A család,
17.55 Az elveszett világ,
18.30 Esti mese, 19.50 Hír
adó, 20.10 Az állatok élete,
22.25 Mozi, 22.50 Művé
szetek, 23.15 Anasoft Litera
2018

Markíza tv

11.05 Jószomszédi viszo
nyok 12.05 Családi tör té
netek, 13.05 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszo
nyok, 16.00 Családi tör té
netek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 Autóiskola (szlo
vák), 23.45 Pánikszoba
(amer.)

JOJ TV

9.00 Tárgyalóterem, 11.00
Mentők (szlovák), 12.30
Topsztár, 12.50 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök
akcióban, 17.25 Mentők
(szlovák), 18.25 Iskola
után, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 Anya va
gyok (szlovák), 21.30 Re
start, 23.00 Sam (amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

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.)
11.30 Kék egér, 12.00 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont, 14.00 Teszvesz város, 15.00 Kókusz
Kokó, 17.25 Mickey egér
játszótere, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Családvarázs,
21.25 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 1.45 Az ígéret
földje (amer.)

Duna tv

Duna World

11.25 A megoldás (ma
gyar), 13.50 Öt kontinens,
14.20 Család-barát, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan
gyal, 18.55 Szerelmes föld
rajz, 19.25 Hagyaték, 20.00
Önök kérték, 21.35 Ridi
kül, 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 Egye
nesen át (amer.)

11.50 Élő panoráma, 14.10
A diagnózis, 14.40 Roma
magazin, 16.25 Nők a világ
végén, 17.55 Az elveszett
világ, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.20 FIFA,
22.25 Történelem, 23.30
Éjszaka a levéltárban

Pozsony 2

10.00 Apukák, 11.00 Jó
szomszédi viszonyok, 12.05
Családi történetek, 13.05
NCIS (amer.), 14.55 Jó
szomszédi viszonyok, 15.55
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apukák (szlo
vák), 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.55 Jó tud
ni!, 23.00 Kameňák (cseh),
0.05 NCIS (amer.)

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

9.00
Tárgyalóterem,
11.00
Mentők,
12.30
Topsztár,
13.00
Dr.
Csont
(amer.),
15.00
Rendőrök
akcióban,
17.25
Mentők,
19.00
K r i m i , 19. 3 0 H í r a d ó ,
2 0 . 35 E l ő a z i g a z s á g 
gal!, 22.00 Heti hetes,
22.55 Inkognitó

11.00 Mesék, 11.55 Élő pa
noráma, 13.10 Sílesiklás,
15.20 Szemtől szemben,
15.55 Sílesiklás, 18.05
Jégkorong, 21.00 Atlétika,
22.55 Jazz, 23.50 A kis
mérges Robinson (amer.)
11.00 Jószomszédi viszo 
nyok, 12.00 Családi tör té
netek, 13.00 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszo 
nyok, 16.00 Családi tör té
netek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apu kák, 19.00 Hí radó,
20.30 Kameňák (cseh),
21.40 Feledés (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 12.50
A hetedik mennyország,
15.00 9-1 10 (amer.),
16.00 Rendőrök akcióban,
17.25 Mentők, 19.0 0 K r i
m i, 19.30 H í r a dó, 20.35
Eddie (amer.), 23.00 Mű
kincsvadászok (amer.)

5

Növényvédelem

Új munkaerő

Februári gondoskodás kertjeinkről

A célszerű és tudatos metszéshez nélkülözhetetlenek az
alapvető elméleti ismeretek,
valamint az, hogy figyelemmel kísérjük növényeinken a
metszés hatását. Nem metszési recepteket, hanem általános
szabályokat szeretnénk az olvasók elé tárni, amelyeket az
adott környezetben élő, adott
növényekre kell alkalmazni.
A tudatos metszés alapvető
eleme a rügyek és a termőrészek ismerete. Pontosan kell
tudni, hogy az egyes gyümölcsfajok milyen típusú
termőrüggyel rendelkeznek,
azok hogyan ismerhetők fel,
hol helyezkednek el? Nagy
általánosságban kétféle rügyet
különböztetünk meg, a hajtó rügyet, amelyikből hajtás
lesz, és a termőrügyet. A termőrügynek két változata van.
A virágrügy a hajtásrügyektől jól megkülönböztethető,
mert azoknál lényegesebben
duzzadtabb, kerekded, gömbölyű, rendszerint nem simul
a vesszőhöz. Mindig a vessző
oldalán található, egyesével,
csoportosan, vagy hajtásrüg�gyel közös alapon (őszibarack
vegyes rügycsoportja). Azok
a vesszők, amelyek oldalán
csak virágrügyek vannak, felkopaszodnak – ostorosodnak,
idővel elszáradnak. A vegyes
rügy a virágrügyekhez hasonló
alakú, jóval duzzadtabb, mint
a hajtásrügyek. A vegyesrügy
rendszerint a rövid vesszők
csúcsán helyezkedik el, de van
kivétel is! A birs és a naspolya,
valamint a málna, a szeder, a
feketebodza, a feketeribiszke hosszú vesszőinek oldalán
vannak a vegyesrügyek, de
egyes alma (Jonathan) és körtefajtákra is jellemző ez az elhelyezkedés. A vegyesrügyben
nincs külön virág- és a hajtás
rügy, hanem a hajtáskezdemény csúcsán virág (birs, naspolya), vagy virágzat (alma,

körte, berkenyék, stb.) képződik, az oldalán pedig újabb
hajtás, ami rendszerint termőrésszé alakul. A metszés során
figyelembe kell venni, hogy a
vegyesrügynek látszó rügyek
közül nagyjából csak 60% fog
virágozni.
Termőrészeknek
nevezzük
azokat a különböző hosszúságú vesszőket, amelyeken
termőrügyek találhatók. Hos�szúságuk alapján megkülönböztetünk: rövid (20 cm-ig),
középhosszú (20-40 cm között) és hosszú (40 cm felett)
termőrészt.
A csonthéjas gyümölcsfajok
mindegyikének különálló virág- és hajtásrügyei vannak,
az almához hasonló vegyes
rügyeik nincsenek! Néhány
ide tartozó gyümölcsfaj jellegzetessége, hogy egy rügyalapon virág- és hajtásrügy is
található (őszibarack, szilva,
kajszibarack, mandula). Az
ilyen rügycsoportot vegyes
rügycsoportnak
nevezzük.
A csonthéjasok virágrügyei
mindig a vesszők oldalán helyezkednek el. A hajtás több
évig is bokrétás termőnyárssá
alakul. A 4-5 éves alappal rendelkező bokrétás termőnyárs
virágrügyei számban és fejlettségben is csököttebbek, mint a
fiatalabbak, ezért ezeket vagy
távolítsuk el, vagy késztessük
termőgally-ifjítással erősebb
hajtásképzésre a hajtásrügyet.
Azokat a rövid, 2-20 cm-es
vesszőket, amelyek oldalán
virág- és hajtásrügyek vagy
rügycsoportok helyezkednek
el, termőnyársaknak nevezzük.
A nyársak oldalán a rügyek a
legkülönbözőbb variációban
lelhetők fel.
A teljes értékű termővessző
40-50 cm hosszú, 5-7 milliméter vastag és zömében hármas rügycsoporttal berakódott
vessző. Ettől méreteiben eltér a
nem teljes értékű termővessző,

amelyik nem hármas rügycsoportokkal van berakódva.
Egyes cseresznye és meggyfajták hosszú termővesszőkön
is teremnek. Ezek gyorsan felkopaszodnak, emiatt rendszeresebben kell metszeni őket,
ellentétben a bokrétás nyárson
termőkkel.
A kajszit és általában a csonthéjasokat nem kell metszeni –
ez az állítás több szempontból
is hibás. Az őszibarack is ebbe
a csoportba tartozik, és ha ezt
a közkedvelt növényt nem
metsszük minden évben rendszeresen, akkor a fák szakaszosan fognak teremni, a termés minőség csapnivaló lesz.
A felkopaszodásra hajlamos
gyümölcsfajtákat több évig
metszés nélkül hagyva több
kárt okozunk, mint hasznot.
A korona elsűrűsödik, a termőfelület lecsökken, a korona
belsejében száraz fát termelünk, ami kétségtelenül hasznos lehet, ha gyújtóst akarunk
szedni.
A kajszi gutaütését a metszés
és annak időpontja nem befolyásolja olyan mértékben, mint
annak idején azt a kutatók állították. Sokkal fontosabb az
azonnali sebkezelés.
A pirosbimbós állapotban történő metszés – amit még manapság is sokan javasolnak -,
több szempontból is bírálható: ha ilyenkor metszünk, sok
virágot letörünk, ha egy-egy
vastagabb gallyat kiemelünk a
koronából.
Mérhetetlenül több seb keletkezik a fán, ha téli fagykár
volt, mint a metszés során,
mert az elfagyott virágrügyek
tavasszal leperegnek. A kajszi
nagyon jól bírja a metszést
(jó példa erre Spanyolország,
ott úgy metszik, mint mi az
őszibarackot), ifjítás hatására
a vastagabb gallyakból is új
hajtások törnek elő a rejtett
rügyekből.
–ezm–

Januári megfejtéseink:

1-2. szám: Tudja, a jó kis valóvilág-showk miatt szöktem vissza.
3. szám: Doktor úr, ezek a vízdíjemelés óta nőttek a háttamra.
4. szám: A nőneműnek nagyon
bejönnek a zöldek. Ne próbálkozzunk mi is?
A januári szerencsés megfejtőnk
a komáromi Kántor Ferenc.
Nyereményét postán kapja.

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
Februári számainkban közölt keresztrejtvények
megfejtését március utolsó számában közöljük!

humor-csokor
Egy barna, egy vörös és egy szőke nő elhatározza, hogy úszóversenyt rendez mellúszásban, 50 méteren. A vörös és a barna
viszonylag hamar leússza, a szőke majdnem
belefullad. Nagy nehezen kimentik, lélegeztetik. Mikor magához tér, megszólal:
– Nem azért mondom, de szerintem ti használtátok a kezeteket is!
– Jó napot, uram, visszahoztam önnek a
papagájt, amit tegnap vettem.
– De hiszen ez egy macska.
– Igen, és benne van a papagáj.
Az asszony énekelve takarít otthon, amikor
a férj hirtelen mögé áll és a fülébe morogja:
– Mondhattad volna, hogy énekelsz! Már fél
órája olajozom a kertkaput!

Történelem órán felszólítja Ervinkét a tanárnő:
– Na, fiam, mesélj nekünk Hunyadi László
lefejeztetéséről!
Néma csend.
– Mi van, Ervinke? Nem készültél mára?
– De igen, tanárnő kérem, csak úgy felháborít ez az eset, hogy nem találok szavakat.
Megy a halotti menet. Megállítja őket egy
rendőr, és megkérdi:
– Kit temetnek?
– Az anyósomat – szól férfi.
– És miért viszik fordítva a koporsót?
– Mert hanyatt fekve horkol.

* Eladó felújított, kétszemélyes Opel Corsa 1,4 kis furgon.
Ár megyegyezés szerint.
Tel.: 0915 063 190

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

– Jean, mi ez a hangzavar?
– Uram, a pénz beszél, kutya ugat!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ön akkor érzi magát boldognak, ha van egy célja, amit elérhet, amivel foglalkozhat, ami
felé tarthat. Tudatosan figyeljen oda, hogy ez mindig meglegyen,
keressen kihívásokat vagy olyan területeket, amelyekben örömét
leli és ami fellelkesíti. Ez tartja önt életben, ez táplálja erejét.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha megtalálja a módját annak, hogy megerősítse önbizalmát, nem lesz szüksége arra, hogy
folyamatos hódításokkal bizonyítsa magának, mennyire ellenállhatatlan a másik nem szemében. Hozza felszínre alkotó, kreatív
énjét! Keressen másféle visszaigazolásokat!
KOS (március 21. – április 20.) Az ön számára elképzelhetetlen,
hogy olyan emberrel éljen együtt, aki nem megfelelő szellemi
partner. A legnagyobb érzelmek is azonnal kihűlnek önben, ha
úgy látja, gondolatait, elméleteit nem tudja megosztani párjával
vagy ezek nem olyan fontosak neki.
BIKA (április 21. – május 20.) Már megint elméleteket gyárt
ahelyett, hogy megbeszélné kedvesével, hogy miből is fakad
a félreértésük. Higgye el, egyáltalán nem olyan bonyolult a
helyzet, mint ahogy ön azt gondolja. Egy kis beleérző képességgel akár meg is találhatja a mindenki számára tökéletes
megoldást.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Az igazán boldog és tartós párkapcsolat titka az önzetlenség. Ha képes rá, hogy mindig a másik
öröme és elégedettsége legyen a legfőbb szempont, ezzel benne
is felébreszti az önzetlenséget és az adni vágyást. Ez a kölcsönösség pedig egyre erősebb köteléket alakít ki önök között.
RÁK (június 22. – július 22.) Alig várja, hogy megmutathassa magát valakinek, közben pedig retteg attól, hogy az érzéseit
feltárja. Úgy érzi, mintha azt várnák el öntől, hogy az érzései
mindig állandóak legyenek, pedig percről-percre mást érez. Ne
aggódjon, létezik olyan társ, aki együtt tud élni ezzel.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Szüksége van arra,
hogy a dolgok mélyére hatolhasson. Semmiben sem szeret a felszínnel, a látszattal megelégedni. Ehhez pedig többnyire módszeresen lát hozzá, ami a külső szemlélőben azt az érzést keltheti, hogy
csak a dolgok megfogható oldala érdekli, pedig ez nem így van.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Önnek rendkívül fontos, hogy a párkapcsolat egy biztonságos kis sziget legyen az
életében, ahol nincs szükség játszmákra, hanem tökéletesen
önmaga lehet. Ehhez partnerében kiváló társra talált, hiszen ő
sem vágyik másra, mint egy ilyen megbízható és meleg háttérre.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön rendkívül eredeti
és egyéni, ami önmagában is vonzó az ellenkező nem számára. Ha
azonban elkezd egy kapcsolatot, és a másik fél megtapasztalja hűségét és nagylelkűségét, szinte lehetetlen lesz számára, kikerülni
az ön bűvköréből. Innentől csak önön múlik a kapcsolat alakulása.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Önnek időnként szüksége van arra, hogy megálljon és rendezze a dolgait. A legnagyobb
káosz sem riasztja vissza, ha egy pillanatra átláthatja, fejben kidolgozhat egy tervet és úgy láthat neki a rendteremtésnek. Ám ha
erre nincs lehetősége, úgy érzi, nem tud megbirkózni a helyzettel.
NYILAS (november 23. – december 21.) Külső szemlélő talán
önzőnek és érzéketlennek tarthatja, de valójában ön attól retteg, hogy
egész életében unalmas és földhöz ragadt dolgokkal kell foglalkoznia, márpedig ezt legfeljebb átmeneti megoldásként tűri, és közben
tovább szövögeti álmait, amelyeket bizony meg is fog valósítani.
BAK (december 22. – január 20.) Sokszor van olyan érzése,
hogy csak sodródik, de ettől az érzéstől nem kellene hogy szenvedjen. Úgy is megélheti az élethez való hozzáállását, hogy hallgat finom belső megérzéseire és azokkal összhangban cselekszik. Ez pedig egy mélységes hitről és hagyatkozási képességről
árulkodik.
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Éremeső Tatáról
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cleancitykomarno@gmail.com

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

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

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

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Rekom

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

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

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

Tel.: 0917 381 073
* Eladó Gútán a Mezei
(Poľná) utcában egy jó állapotban levő családi ház
nagy telekkel, melléképülettel, 36 ezer euróért. Tel.:
0905 266 224.
* Kiadó garázs Komáromban, a Szakszervezetiek utcája és a Diófa sor sarkán.
Tel.: 0905 553 933.
* Eladó heremag és fűmag.
Tel.: 0907 578 200.

Az idei év első nemzetközi versenyén, Tatán, Magyarországon
járt a Seishin Karate Klub, és Satori csapata. Az ott megrendezésre kerülő VI. Renmei kupára 27 klubból és 2 országból
(Magyarország és Szlovákia) 400 feletti nevezés érkezett.
Jól kezdődött az első verseny Menző Márk is egészen a döna klub versenyzői számára hi- tőig menetelt betartva az edzői
szen újabb tapasztalatokkal utasításokat. Ő is tudott K. O-t
lehetek gazdagabbak. Maga a elérni testpajzson keresztül.
verseny kezdő és haladó ka- Markovics Ádám első ellenfetegóriában volt megrendezve, lét lerúgta combra, másodikígy mindenki tudás szintjének ban is wazarit szerzett szintén
megfelelően tudott gyakorolni. combrúgással.
A csapatot Hupian Kristína és
Cserepes Zoltán látta el edzői
tanácsokkal. Markovics János
pástvezető bíróként tevékenykedett. Elsőként Oláh Ákos
lépett tatamira, aki kiválóan
betartva az edzői utasításokat 3
győzelemmel első helyet szerzett. Zezula Filip is sokat fejlődött, épp csak 1 ponttal maradt
alul a küzdelmekben. Hausleitner Mercedes, és Oláh Lilla
sajnos egy csoportba kerültek.
Ennek ellenére jól küzdöttek.
Gányovics Ádám is kiválóan
kezdett, gyomorra leütötte első
ellenfelét, a másodikban pedig
Eredmények:
fejbe rúgták.
1. helyezettek: Markovics
Ádám, és Hausleitner
Mercedes
(Keszegfalva) Olàh
Ákos (Ekecs) * 2.
helyezettek: Jakab
Adrienn (Keszegfalva)
Gányovics
Ádám, és Menző
Márk (Satori Vásárút) Oláh Lilla
(Ekecs) * 3. helyezettek:
Hájas
Kornél (Dunaszerdahely) Zezula Filip (Ekecs) Laboda
Réka (Keszegfalva).

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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KOSÁRLABDA

BK LÉVAI PATRIÓTÁK – MBK RIEKER COM-therm Komárom
90:80 (45:38 * (19:18, 26:20, 22:20, 23:22)
A Szlovák Kupa második mérkőzésén a komáromi kosarasoknak az örök ellenféllel, a lévaiakkal
kellett farkasszemet nézni, ráadásul idegenben.
Ennek ellenére, jó irammal kezdett a vendégcsapat és a komáromiak egy időre irányították is a
mérkőzés menetét. Ha a lévaiak itt-ott a közelükbe jutottak, a Duna-partiak azonnal válaszolni
tudtak. Szinte az utolsó másodpercek döntöttek
arról, hogy a Lévai Patrióták egy pontos előn�nyel zárják a negyedet. A második játékrészben
erősödött a lévaiak védelme, ezért a komáromiak inkább a hárompontos dobásokat részesítet-

ték előnyben. A lévaiak a közvetlen harcot is
bevetették, s ennek eredményeképpen további
négypontos vezetéshez jutottak.
A félidő után a tabella éllovasát nem tisztelve, a
komáromiak rendkívül szép játékkal küzdöttek,
ám a harmadik negyedet két-, a zárórészt egypontos hátránnyal zárták. A legádázabb küzdelemre a negyedik negyedben került sor, a komáromiaknak azonban már nem sikerült lefaragni
a lemaradásukat. Komárom legjobbjai: Brooks
19, Miloševič 15, Delič 11, Jankovič 9, O’Reilly
7 (Goodman 13, Hunter 6, Hlivák a Stojanov 0).

Sikeres utánpótlás, avagy „kicsik a pályán”

LABDARÚGÁS
A II. liga tavaszi fordulóinak sorsolása
18. forduló, március 10-én, 10 óra 30 perc
25. forduló, április 24-én, 16 óra 30 perc
FC Pozsonyligetfalu – KFC Komárom
KFC Komárom – MŠK Zsolna B
19. forduló, március 16-án 14 óra 30 perc
26. forduló, április n27-én, 17 órakor
KFC Komárom – FK Máriatölgyes
ŠK Odeva Héthárs – KFC Komárom
20. forduló, március 23-án, 15 órakor
27. forduló, május 4-én,
MFK Dukla Besztercebánya – KFC Komárom
17 órakor
21. forduló, március 30-án, 15 órakor
FC ŠTK 1914 Somorja – KFC
KFC Komárom – 1. FC TATRAN Eperjes
Komárom
22. forduló, április 6-án, 16 órakor
28. forduló, május 11-én, 17 órakor
MFK Szakolca – KFC Komárom
KFC Komárom – FK Pozsonyi Inter
23. forduló, április 13-án, 16 órakor
29. forduló, május 17-én, 20 órakor
KFC Komárom – FK Poprád
FK Garamszentkereszt/Alsó Zsadány – KFC Komárom
24. forduló, április 19-én, 16 óra 30 perc
30. forduló, május 25-én, 17 órakor
FC Lokomotíva Kassa – KFC Komárom
KFC Komárom – Slavoj Tőketerebes

Előkészítő
mérkőzések

Tekintettel arra, hogy a bajnokságban a komáromi kosárlabdázók utánpótlás-csapatainak szünnapjuk
volt, a hétvégét aktív játékkal töltötték ki. Vendégül hívták az Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia kosarasait, akikkel parádés, ám rendkívül barátságos mérkőzést vívtak. Az U104-es korcsoportban az első pillanatoktól sokkal kezdeményezőbbnek tűntek a komáromiak, támadásaik, átadásaik is
pontosabbak voltak, mint a vendégeké. Ennek köszönhetően a találkozó 27-pontos fölénnyel zárult.
BK Junior Komárno – Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia 96:69 (52:25).
Pontszerzők: Sabján 25, Gyuricsek 22, Sipula 21, Gyürösi 16, Tuska 8, Čižmár 2, Mažár 2, Tóth 0,
Zaduban 0.
***
Az U12-es korcsoportban – annak ellenére, hogy kiegyensúlyotzott volt a két csapat közötti összkép – már érződött a vendégek enyhe pályafölénye. A komáromi fiúk lelkesen küzdöttek, de végül
tízpontos hátránnyal zárták a találkozót.
BK Junior Komárno – Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia 34:44.
Gyuricsek Attila

KÉZILABDA
Ezúttal erősebbnek bizonyult
az ellenfél a Cifer – Gúta találkozón, amit elsősorban az indokolt, hogy a gútai csapatból
két erősség is hiányzott. Bandri
Dániel Németországban, Petráš Jaroslav Stupaván folytatja
pályafutását. Hiányokat a csa-

pat összeszokottsága miatt nem
lesz könnyű, egyelőre egy vágsellyei és egy romániai játékos
átigazolásával számolnak.
A felnőttek I. A ligás csapata
ezúttal is becsülettel küzdött,
de a Cifer kerete ezúttal azt igazolta, hogy náluk a megszokott

csapat lép majd az idényben
pályára. Kilencpontos fölén�nyel zárták a találkozót, amely
34:25-ös gólaránnyal ért véget.
A gútaiak sportcsarnokban
február 24-én, vasárnap 14
órakor a bazini csapatot fogadják.

KVSE Komárom – KFC Komárom 1:3, góllövők:… – Mészáros, Domonkos, Nurkovič *
FK Gúta – FKM Érsekújvár
7:2 * Királyrév – Ifjúságfalva 4:5 * Dunaradvány/Marcelháza B – Párkány B 1:1,
góllövők: Varga
R * KFC Komárom – Bős
2:2, góllövők:
Nurkovič,
Kollár – … *
Activ Nagykeszi – Ete SE (HU) 5:2, góllövők: Ferenczi 2, Poliščuk,
Havlitus, Csicsó – … * Izsap
– Keszegfalva 5:1, góllövők:
Szabó K. 4, Szabó R. – Budai
* Tiszajenő (HU) – Szilos 1:1
* Bajcs – Nové Zámky 0:9 *
Ekel U19 – Bogya/Gellér 0:8
góllövők: Inczédi T. 3, Kacz
3, Kovács D. 3 * Nemesócsa
– Lakszakállas 2:4 * Pered –
Ifjúságfalva 1:2 * Csallóközaranyos – Örsújfalu 6:1.

Női foci

KFC – MOL Vidi FC 0:7 (0:2)
A szombati mérkőzésen aránylag erős kezdőcsapattal (Boros
Dominika – Patócs Dorina, Csicsó Andrea, Balázs Aranka, Beke
Réka – Czibor Kinga, Németh Vivien, Tóközi Tímea, Gaál Csenge – Pintér Noémi, Pauer Tünde, illetve cserék: Ciria Klaudia,
Horváth Beatrix, Szabó Rebeka) léptek pályára a KFC lányai, viszont a magyar „éllovasokkal” csak az első félidőben bírták az
iramot. Lányaink a tíz napja aratott Vasas elleni fergeteges (10:2)
győzelem után, sajnos a Mol Vidi elleni találkozón méretes (0:7)
„kosztümöt” kaptak. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az
ellenfél toronymagasan vezeti a magyar női második liga táblázatát és egyáltalán nem titkolt céljuk a feljutás az NB I-be. Elkeseredettségre tehát nincs okunk, de jókor jött a kijózanító vereség,
aminek ez esetben még komplexebb munkára kell, hogy sarkalljon bennünket.

ETO FC – KFC 5:9 (2:4)

Góllövők: Pauer Tünde 7, Gaál Csenge, Németh Vivien
A keret: Boros Dominika, Hatyina, Zsófia, Győri Bianka, Pauer
Tünde, Gaál Csenge, Pintér Noémi, Nagy Laura, Beke Réka, Patócs Dorina, Csicsó Andrea, Csicsó Dóra, Németh Vivien, Tóközi
Tímea, Czibor Kinga * Vasárnap, a szombati vereség ellenére lányaink nem futamodtak meg, pedig az ellenfél a magyar női legfelsőbb osztály prominens gárdája, a Győri ETO volt. Csapatunk
mindent egy lapra feltéve, a mérkőzés elejétől csak a produktív
támadásra összpontosított. Mint általában a bátor tettek, ez az erőfeszítés is meghozta édes gyümölcsét, méghozzá egy nem várt,
káprázatos, 9:5 arányú győzelemben. Különösen Pauer Tünde
volt elemében, hiszen nem kevesebb, mint hétszer rezegtette meg
az ellenfél hálóját.
Hajabács Gábor

K A R AT E

Trencsénben rendezték meg a 6-7 évesek kumite szlovák csapatbajnokságának első fordulóját, amelyen a gútai TAIYÓ utánpótlás
csapata a 11. helyen végzett három arany- és
egy ezüstéremmel.
Domján Dorka Zsófia az ifjabb diáklányok + 37
kg-os súlycsoportjában, a kezdők kategóriájában az első helyen végzett. Ugyancsak kategóriájának aranyérmese lett Ilcsiková Izabella, aki
a 8-9 évesek korcsoportjában, a 37 kg-ig súly-

csoportban állhatott a dobogó legfelső fokára.
A fiúk között a legügyesebbnek Szántó Zalán
bizonyult, aki a 8-9 évesek korcsoportjában, a
+34 kg-os súlycsoportban vívta ki az első helyet. Ezüstéremmel Rigó Rebecca tért haza, aki
a 10-11 évesek korcsoportjában a haladók +40
kg-os súlycsoportjában lett ezüstérmes. Mindenképpen meg kell említeni Szántó Gergely nevét,
aki a haladó idősebb diákok (10-11 évesek) korcsoportjában pontszerző 5. lett.

TÉLI ÚSZÁS
Tizenötödik alkalommal került sor
Gútán az országos nagytalálkozóra,
amely ezúttal már nemzetközivé vált.
Negyvenkét téli úszó – a hazaiakon kívül
komáromi, vágsellyei, dunaszerdahelyi,
pozsonyi, nagyszombati, érsekújvári,
nyitrai és budapesti – „kóstolta meg” a
Kis-Duna holt ágának vizét. Ezúttal még
egy budapesti téli úszó is Gútán csobbant, s így nemzetközivé vált a gútai
rendezvény. A szervezők azonban nem
számoltak azzal, hogy időközben elolvad
a jég, a levegő tavaszias (12 oC), a víz pedig 5,5 oC volt. Az azonban biztos, hogy jó választás volt az új helyszín, a vízimalom előtti terület. A gútai rozmárok
továbbra is örömmel fogadnak bárkit a Rozmárok csapatába, hiszen a téli merülés – állításuk szerint – nemcsak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz.

Hetedszer is
járási bajnokok!

Hatalmas sikert ért el az ógyallai Altrax teremfoci-csapata,
amely az Érsekújvári járási
teremfoci-bajnokságban már
11. alkalommal lépett pályára
és a múlt hét végén hetedik alkalommal nyerték el a vándorserleget.
Az ógyallaiak mindvégig lelkesen harcoltak és végül a Slovan
csapatával kerültek a döntőbe.
Itt a 3:3-mas döntetlent követően 3:2-es gólarányal a bajnokság
győztesei lettek. A legtöbb gólt
Peter Nagy (26), Martin Dudáš
(13), Miloš Fehérvári (9) és Karol Haris (9-9), Štefan Gelle (7),
Gábor Tárnok (6), Zoltán Cingel
(5), Daniel Hajko (4), Daniel
Bátora (3), Patrik Brath, Tomáš
Hrnčár, Miroslav Czabány, Szabolcs Jóba és Zoltán Pastorek (11) voltak. Felvételünkön balról
jobbra Varga, Bátora Boris, Tárnok, Czingel, Jóba, Fehérvári,
Bátora Daniel, Pasztorek, Gedai
Tibor és fia Petike, (guggolók)
Sipos, Czabány, Hajko, Haris,
Gelle, Ondrusek Péter, Ondrusek
Zoltán, Nagy, Ondrusek Lilla és
Ádám.

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

február 23-án Alfréd
február 24-én Mátyás
február 25-én Géza
február 26-án Viktor
február 27-én Edina
február 28-án Ákos
március 1-én
Albin
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik
születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Brúder Ján és a kavai Liptáková Angelika, a komáromi Csóka Szabolcs és Szabó
Gabriella.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az
érsekújvári
Huršanová Mia, a szentpéteri Bednáriková
Emma, a bátorkeszi Meggyesová Sofia Emily és
Cziroková Natália, a gútai Szabó Dorina, a dunamocsi
Bugris Sebastian, a komáromi ZáleŽáková Zita, a felsőpatonyi Horváth Lara, a véki Galla Anna és Holec
Zara.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Mészárosová Viola (79 éves), Tóth József (71
éves), Kacz Károly (64 éves), Czibulka István (71 éves),
Ďurinová Anna (69 éves), Szeder Győző (73 éves), Zemáneková Anna (86 éves), az örsújfalusi Sárkány Zsófia
(76 éves), a gútai Leczkési József (89 éves), Balážová Jana
(49 éves), Langer Irén (86 éves), Jancsó Gábor (80 éves) és
Gönczöl Mária (90 éves), a csallóközaranyosi Molnár János
(81 éves), a nemesócsai Földes Edit (68 éves), Veszprémi
György (77 éves) és Ledeczká Ilona (86 éves), a nagykeszi Ódor Hilda (66 éves), a hetényi Uzsáková Ružena (71
éves), a madari Machalická Eszter (40 éves), a madari Kunová Sarolta (76 éves), a szentpéteri Molnár Irén (83 éves),
a szilasi Kósa Lajos (78 éves), a marcelházai Čóka Gejza
(59 éves) és Vontszemű Sándor (61 éves), valamint az izsai
Beládi Gabriel (97 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK
Soha sem halványul szívünkben emléked,
Soha sem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Fájó szívvel emlékeztünk február 10-én,
halálának 28. évfordulóján

id. Nagy Ferencre
Gútán.

Emlékét őrzi fia Józsi

Minden virágban Téged látunk,
mindig hazavárunk…
Fájó szívvel emlékeztünk halálának
ötödik évfordulóján, február 12-én,

Szabó Irénre
született Mogyorósi
(Gúta).

Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja
Csak az hal meg,
akit elfelednek.
Fájó szívvel emlékeztünk február 20án, halálának 14. évfordulóján
a drága leányra és testvérre,

Szűcs Andreára,
Komáromban.

Emlékét örökké őrző szülei
és bátyja Imi.

Gondoljatok rám, kiket szerettem,
már hat éve, hogy a sírban fekszem.
Azóta, kik síromra hordjátok a virágot,
nevetek legyen még sokáig áldott.
Fájó szívvel emlékeztünk
február 18-án,
halálának hatodik évfordulóján

Kucsera Sándorra
Gútán.

Emlékét örökké őrző, szerető felesége,
gyermekei családjukkal
és az egész rokonság

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

Csirkemell másképp
Hozzávalók / 4 adag:

80 dkg csirkemell filé
50 dkg csirkemáj
20 dkg kolozsvári szalonna
30 dkg edami sajt
10 ek napraforgó olaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 kk majoranna

Elkészítése:
A csirkemellet kisebb szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, és olajon megsütjük.
A csirkemájat szintén olajon bors és majoránna hozzáadásával megpirítjuk, a szalonnát szeletekre vágjuk, a sajtot lereszeljük.
A melleket sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük, rápúpozzuk a májat,
rá egy szelet szalonnát és végül a sajtot.
Sütőben addig sütjük, amíg a sajt rá nem olvad.
sütési hőfok: 180°C * sütési mód: hőlégkeveréses

Eladó Keszegfalván

(1,3 ha-os, lakópark építésére alkalmas,
a községi fejlesztési ervben is szereplő) telek.

Tel.: 0907 789 807

Gesztenyés kevert süti
Hozzávalók:
25 dkg gesztenyemassza
10 dkg vaj
10 dkg étcsoki
10 dkg liszt
1 dl olaj
3 evőkanál cukor
3 evőkanál rum
2 tojás
1 vaníliás cukor1
teáskanál sütőpor
1 csipet só

Elkészítés:
Tegyük egy tálba a cukrot, a vaníliás cukrot, és a vajjal keverjük habosra. Egyenként adjuk hozzá a tojássárgákat. A csokit
olvasszuk fel vízgőz felett, dolgozzuk a keverékhez, majd mehet hozzá a rum és a villával áttört gesztenye.
A lisztet vegyítsük a sütőporral, és forgassuk a masszához. Végül a tojások fehérjét egy csipet sóval verjük keményre, majd
óvatosan keverjük a tésztához.
Egy közepes méretű tepsit vajazzunk ki, szórjuk meg liszttel.
Öntsük a tepsibe a masszát, és egyengessük el. Tegyük 180 oCra előmelegített sütőbe és süssük körülbelül 25 percig. Ekkor
ellenőrizzük, hogy elkészült-e a tészta. Szúrjunk bele egy kést,
és ha nem ragad rá a tészta, vegyük ki a sütőből. Csak akkor
szeleteljük fel, ha kihűlt.

Eladó kertes családi ház
Gelléren.

Érdeklődni lehet
a 0908 520 501-es telefonszámon.
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