
Nemzetközi botrányt okozhat  
a komáromi KOMVaK korábbi vezetésének ügye

A nyugati média már
nyíltan tárgyalja és
korrupciógyanút lát

A múlt hét végén sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a komáromi KOMVaK 
neve ott szerepel az EZ-támogatások korrupciós listáján és hamarosan nemzet-
közi összeállítású bizottság vizsgálja felül a túlárazással, el nem végzett, illetve 
hanyag minőséggel elvégzett munkák utólagos ellenőrzését, számlázásainak felül-
vizsgálatát. A nemzetközi bizottság tagjai kivizsgálják, hogy kik és miképp állí-
tották le Szlovákiában a feljelentések felülvizsgálatát és a szükséges intézkedések 
meghozását. 

Ethey Katz felvétele
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Adományozza 
adója 2 százalékát
a Podunajsko-

Dunatáj
Polgári Társulásnak!
Felhívjuk olvasóink szíves 
figyelmét, hogy az adóbe-
vallást készítő természetes 
és jogi személyek, valamint 
az alkalmazottak idén is fel-
ajánlhatják jövedelemadó-
juk 2 százalékát a bejegyzett 
civil szervezetek részére. 
Ezt a 2018-as évre szóló 
adóbevallás benyújtásakor 
tehetik meg oly módon, hogy 
a „Vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z 
príjmov fizickej (právnickej) 
osoby” részében a felajánlott 
összegen kívül a következő 
adatokat tüntetik fel:

IČO: 422 01527
Právnicka forma: Občianke 

druženie
Obchodné meno:

Podunajsko-Dunatáj
Sídlo: Slnečná ul. 565/36

94 501 Komárno 

Jó hír lenne Komáromnak, 
hogy az EU valamennyi köz-
ponti sajtójának képviselői 
előtt többször is elhangzott 
a Duna-parti város neve, ám 
ez esetben kellemetlen az, 
hogy egyike lesz azoknak te-
lepüléseknek és intézmények-
nek, amelyeket az unió és az 
OLAF szakemberei, nyomo-
zói közösen vizsgálnak ki. Az 

előzetes vizsgálatok ugyanis 
arra adtak bizonyítékot, hogy 
Szlovákiában az EU-s beru-
házások többségében jelentős 
„lenyúlások”tapasztalhatók. 
A sajtótájékoztatón külön fog-
lalkoztak Komárom ügyével, 
amelyet elrettentő példaképként 

említettek arra nézve, hogy a 
KOMVaK ügyeivel a nyomozó-
szervek is felületesen, vizsgáltak 
ki, több esetben időhúzással, a 
nyomozati szervek és az ügyész-
ség hathatós segítségével sze-
rették volna eltussolni a víz- és 
csatornaművek furcsa gazdálko-
dását, amelynek végeredménye 
a város költségvetését is sújtó 
tetemes kölcsönfelvétel volt. 

A vizsgálat valamennyi, még 
Bastrnák Tibor expolgármester-
sége alatt elindított KOMVaK 
által végrehajtott beruházásra is 
kiterjed. Különösképpen érdekli 
a francia nyomózókat, hogy ki 
volt az, aki meg nem történtnek 
igyekezett beállítani Deminger 

Ján berobbanását, s a pozsonyi 
orvosszakértők kártérítésre vo-
natkozó ajánlását semmisnek te-
kintették. A beruházásokon kívül 
a szlovákiai mezőgazdasági tá-
mogatások ügyét is felülvizsgál-
tatja az unió. Mindkét szakterület 
felülvizsgálati biztosi funkcióját 
a cseh EU-parlamenti képviselő, 
Tomáš Zdechovský a CONT bi-
zottság tagja fogadta el. 

Az „Európai Parlament Nagykövet Iskolája”
lett a komáromi Selye János Gimnázium 

A 2018/2019-es tanévben a Selye János Gimnázium új célt tűzött ki maga elé, hogy az iskola életét még színesebbé tegye, 
és új ismeretekkel gazdagítsa tanulóit. A gimnázium idén először, Szlovákia több középiskolájával karöltve kapcsolódik 
be az úgynevezett EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu – Az Európai Parlament Nagyköveti Iskolája) 
elnevezésű programba, amelynek célja, hogy közelebb hozza a fiatal generációhoz az uniót, és hónapról hónapra külön-
féle, kreatív programokon keresztül mutassa be annak működését, történetét és sokszínű értékeit. Annál is inkább, mivel 
május 25-én európai parlamenti választások lesznek az unióban, s Szlovákia lakossága rendkívül alacsony részvételi 
arányt könyvelt el a legutóbbi választások alkalmával. A 18-24 év közti korosztály szavazókedve pedig az utolsó helyet 
eredményezte az EU országai közt. 
Iskolánk a tanév kezdetén 
szakkört indított, amelyre az 
intézmény összes olyan, az 
Európai Unió iránt érdeklődő 
diákját örömmel látja, akik szí-
vesen mélyítenék el tudásukat, 
valamint kreativitásukkal és ki-
tartó munkájukkal a megszer-
zett ismereteket diáktársaikkal 
is megosztanák. A program 
első pontjaként a kör résztve-
vői, Vlahy Anita tanárnő ve-
zetésével kérdőívet készítettek 
elő, amelyet az iskola összes 
tanulója kitöltött, így pedig át-
fogó képet kaphattunk a diákok 
tudásáról az unió megalakulá-
sát, működését és fontosságát 
érintő alapvető kérdésekkel 
kapcsolatban. A felmérés ered-
ményei, valamint a helyes vá-

laszok egy külön faliújságon 
kaptak helyet, ahol ezen felül 
egyéb érdekességek, fontos in-
formációk is megtalálhatóak. 
Így az iskola kapuin belépve 
bármely diák, vagy akár felnőtt 
is felfrissítheti tudását, illetve 
új, érdekes tényekkel gazda-
godhat. 
A program következő ese-
ménye az Édes Európa név-
re keresztelt süteményvásár, 
amelynek keretén belül min-
den osztály egy-egy európai 
országot képviselve készíti el 
annak egy hagyományos édes-
ségét, amelyet a szünetekben a 
tanulóknak is lehetőségük lesz 
megvásárolni és megkóstolni. 
A sütivásárból befolyt összeg 
felét az intézmény jótékony-

sági célra ajánlja fel, a másik 
felével az osztályok rendelkez-
nek majd. 
Az elkövetkező hónapokban 
a szakkör tagjai ellátogatnak 
a város alapiskoláiba, ahol a 
felső tagozatos tanulóknak egy 
érdekes, interaktív prezentáció 
során mutatják be az unió törté-
netét, és annak tevékenységét. 
Tesszük ezt azért, hogy már az 
általános iskolák tanulóiban 
érdeklődést ébresszünk tágabb 
életkörnyezetük iránt. Azonban 
nemcsak a diákokhoz, hanem 
városunk lehető legtöbb pol-
gárához szeretnénk, ha eljutna 
az üzenet: a fiatal generációt 
igenis, érdekli a jövője, ott 
leszünk a májusi választáso-
kon, és a többi korosztályt is 

erre szeretnénk ösztönözni. 
A projekt legfontosabb esemé-
nye a május első hetére terve-
zett európai parlamenti próba-
választás, amibe a gimnázium 
összes felső tagozatos diákja 
bekapcsolódhat. Megismerked-
hetnek a választáson résztvevő 
politikai tömörülésekkel, azok 
szerepével, céljaival, képvise-
lőivel és az uniót érintő fontos 
kérdésekben alkotott vélemé-
nyükkel. Reményeink szerint 
ennek köszönhetően, a május 
25-i európai parlamenti vá-
lasztásokon már magabiztosan, 
lehetőségeik teljes ismeretében 
vehetnek részt a gimnázium 
tizennyolcadik életévüket már 
betöltött tanulói. 

Rezman Andrea VII. N

Ünnepélyes
átadás

Lapzárta után, kedden ke-
rült sor a komáromi vár Lő-
poros-termében arra az ün-
nepségre, amelyen átadták 
a kaszárnyaépület tetőzete 
felújításának II. szakaszát. 
A világörökség címére felter-
jesztett, Európában is egye-
dülálló épületkomplexum fel-
újítása 2018-ban kezdődött el 
a szlovák kulturális minisz-
térium Újítsuk meg házunkat 
pályázatának köszönhetően.

Változott
a galéria

látogatási ideje
A komáromi Limes Ga-
léria tisztelettel értesíti a 
látogatókat, hogy február 
25-től új nyitvatartással lá-
togatható: hétfőtől pénte-
kig 13 órától 17 óráig, va-
sárnap 14 órától 17 óráig. 

Mindkét fél értékes tapasztalatokkal gazdagodott

Határon túli találkozó Komáromban
Határon átnyúló üzletember-találkozót tartottak múlt héten szerdán Komáromban a Közép-
európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. szervezésében. A rendezvényen elsősorban 
a magyar agrárgépeket forgalmazó vállalatok mutatkoztak be a felvidéki vállalkozók előtt. A 
rendezvényt Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke nyitotta meg, 
aki gazdaságpolitikai előadásában a Baross Gábor Tervből indult ki. 
A Szlovákiai Magyar Közgaz-
dász Társaság szakértői által 
készített ágazati stratégiai terv 
– ami sajnos egyelőre egyedüli 

a felvidéki magyar stratégiai 
tervek közül – szolgál alapjául 
az MKP gazdaságpolitikájá-
nak, és ebből indult ki a Fel-
vidéki Gazdaságélénkítő prog-
ram is. Képgalériánk: Farkas 
Iván megnyitójában kitért a 
szlovák kormány közösségün-
ket és a magyarlakta térségeket 
hátrányosan érintő regionális 
intézkedéseire, illetve azokra a 
jogi, adminisztratív és adóügyi 
visszásságokra, amelyek gátol-
ják a kis- és középvállalatok 
kibontakozását. A Baross Prog-
ram első körének tapasztalatait 
Iván Tamás mutatta be, és tájé-

koztatott a jelenleg futó máso-
dik kiírási körről. Skapinyecz 
Péter, a nemrég létrehozott 
Közép-európai Gazdaságfej-
lesztési Hálózat Nonprofit Kft. 
cégvezetője szerint a teltházas 
rendezvény azt jelzi, hogy a 
felvidéki magyar vállalkozók 
érdeklődnek a magyar vállala-
tokkal való kapcsolatépítés és 
a magyar termékek iránt. 
A magyar vállalkozónak sem 
mindegy, hogy az anyanyelvén 
tud-e beszélni üzleti partnerei-
vel, mint ahogy az sem, hogy 
milyen kulturális közegben 
kell bővítenie a piacot. To-
vábbi fontos szempont, hogy 
a magyar piacra kifejlesztett 

Farkas Iván, az MKP elnöke

Skapinyecz Péter

terméküknek a közös kultu-
rális gyökerekből kifolyólag 
szinte ugyanolyan ízlésvilá-
got, igényeket kell kielégíte-
nie. A felvidéki képviselők 
ugyancsak segíteni tudnak az 
itteni magyar vállalkozóknak 
a piacteremtés, a termékeik ér-
tékesítése folyamatában. 

Sérültek a kutyatámadás után
Akár egy éves börtönbüntetésre is ítélhető az a bogyai férfi, 
akinek németjuhász kutyája sorozatban támad az emberek-
re. A postásnő és a szomszédok is megsérültek már. A kutya-
tulajdonos ellen elindult a bűnvádi eljárás. 

Milyen lesz Gúta
új szennyvíztisztítója?

Erre a kérdésre keresték a választ a gútai önkormányzat 
képviselői, az építésügyi és környezetvédelmi bizottságok 
tagja múlt héten csütörtökön, amikor szakmai látogatást 
tettek a párkányi szennyvíztisztító állomáson. 
Gútán hamarosan megkez-
dődik az új szennyvíztisztító 
építése, amelynek technoló-
giája lényegében azonos lesz 
a párkányiéval, amely már 
fél évtizede sikeresen üzemel. 
Igaz, a gútainak a kapacitása 
sokkal kisebb lesz (a párká-
nyi teljesítménye 30 ezer ek-

vivalens, a gútaié 14 ezer). A 
látogatók megbizonyosodtak 
arról, hogy a technológia mo-
dern, környezetkímélő és nem 
légszennyező. 
Minderről lapunk jövő heti 
számában Horváth Árpád pol-
gármesterrel bővebben beszél-
getünk. 
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A gazdatüntetés egyelőre felfüggesztve!
Kassától a délvidékig képviselték magukat a gazdák – közöttük voltak a gútaiak is – azon az 
egyhetes tüntetésen, amelyen szerették volna elérni, hogy a mezőgazdasági minisztérium véget 
vessen a felelőtlen támogatáselosztásnak. Csoda nem történt, a kormánypártok támogatása 
mellett érdemi tárgyalásokra nem került sor. A gazdák ezért ülősztrájkkal bénították meg az 
egyik pozsonyi híd közlekedését, majd a parlament előtt egy pótkocsinyi trágyát is kiszórtak. 
Múlt hét pénteken Patrik Magdoško, a Mezőgazdászok Kezdeményezésének képviselője beje-
lentette, hogy felfüggesztik a tüntetést, elvégzik a tavaszi munkákat (elvégre: az árpa marad-
jon a zsákban), majd körülbelül egy hónap múlva visszatérnek és folytatják a sztrájkot. Egy-
fajta zárásképpen azonban, múlt héten csütörtökön részt vettek a meggyilkolt újságíró, Ján 
Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová haláláról megemlékező gyűlésen. A leendő sztrájkhoz 
már előre csatlakozott az UNAS fuvarozói, a páneurópai UETR szervezet, a földmérők, illetve 
az erdészek is. Addig újabb levelet küldenek a miniszterasszonynak, amelyben összefoglalják 
követeléseiket. 

Selye János Gimnázium
a kerületi spanyol olimpián
A Selye János Gimnázium idén is bekapcsolódott a spanyol 
nyelvi olimpiába. A kerületi fordulóba 8 diákunk jutott be; 
az iskolai forduló 1. és 2. helyezettje az „A” kategóriában, 
amelyben az elsősök és másodikosok versenyeznek, két diák 
a „B” kategóriában, amely a harmadikosok és a kvinto kor-
csoportja, szintén két diákunk a negyedikesek, sexto és sep-
timo számára kialakított „C” kategóriában további két diák 
képviselte iskolánkat. 2019-ben pedig volt szerencsénk a D 
kategóriában is két diákot indítani, akik tudásukat részben 
külföldön szerezték, vagy tökéletesítették. Ők az úgynevezett 
bilingvális, vagy hispanofón kategória, illetve az oktávosok 
tartoznak még ide. 

A kerületi fordulót mindig a 
diákok becsületes felkészülése 
és felkészítése előzi meg. Ezek 
a fiatalok egész évben részt 
vesznek a délutáni spanyol 
szakkörökön, hogy fejlesszék a 
különböző nyelvi kompetenci-
áikat. Hisz ők is tudják, hogy a 
verseny nagyon igényes, tehát 
a jó eredményért bizony tenni 
kell! De a szorgalom, eltökélt-
ség és becsületes munka idén is 
meghozta gyümölcsét. 
A spanyol olimpia kerületi 
fordulója február 11-én zajlott 
Nyitrán. 
A „B” kategóriában Kozmér 
Barbara 3. A osztályos tanuló 
szerezte meg az első helyet, aki 
ezzel kiérdemelte, hogy részt 
vegyen a márciusi országos 
döntőben. Felkészítése közös 
munka gyümölcse. 
Ugyanezen kategória 3. helye-
zettje idén az a Szakáll Lili (3. 
A) lett, aki tavaly az iskola tör-
ténetében először diadalmas-
kodott az országos döntőben is. 
„D” kategóriában is nagyon 
szép eredmény született, ugyan-
is a spanyol olimpiákon már ve-
teránnak számító Nagy Natália 
szintén 3. helyet ért el. Ez a 
dolog azért is nagyon különle-
ges, mert ebben a kategóriában 
olyan diákok versengenek, akik 
hosszabb időt, akár két évet is 
spanyolajkú országban töltöt-
tek. Natália 
tudását viszont 
kizárólag az 
iskolai órákon 
és szakkörö-
kön szerezte, 
melyet Hevesi 
Petruf Alena 
vezetett. Hosz-
szú és sikeres 
együttműkö-
dés az övék, 
ahol a tehetség 
és a szakérte-
lem találko-
zott. Nati már 
korábban is hozott nagyon szép 
eredményeket. Kvintósként a 
B kategória kerületi fordulóján 
győzedelmeskedett, majd az 
országoson az előkelő 5. helyet 
szerezte meg. Ezt az eredményt 

egy évvel később a „C” kategó-
riában megismételte. Mindez 
Nati tartós, kemény munkájá-
ról és különleges tehetségéről 
tesz tanúbizonyságot. Szívből 
gratulálunk neki, és kívánunk 
további sok sikert a további-
akban. 
Bár a további kategóriákban 
nem sikerült diadalmaskod-
nunk, méltán lehetünk büszkék 
eredményes megoldóinkra is. 
Az „A” kategóriában Földes 
Csaba (2. B) a 8., Kovalik Ka-
pusňák Sabina (2. C) pedig a 
10. helyezést szerezte meg. A 
„C” kategóriában Vlahy Re-
beka (4. B) az 5., Zámbó Kitti 
(4. C) a 8. helyen végzett. A 
„D” kategória másik indulója, 
Bastrnák Ákos (3. C) pedig a 
8. helyet érte el. 
Tehát márciusban Barbarának 
szurkolhatunk majd, aki nem-
csak iskolánkat, de az egész 
kerületet is képviseli majd az 
országos fordulón. Sok szeren-
csét kívánunk neki!
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni diákjaink igyekezetét, türel-
mét és szívós munkáját. Re-
méljük, hogy a spanyol nyelv 
szeretetét sikerül átadnunk ne-
kik, és örömüket lelik a készü-
lésben és a tanulásban is. 

Alena Hevesi Petruf
és Musitz Marietta,

spanyoltanárnők

Felvételünkön:
állnak (balról): Bastrnák 
Ákos, Vlahy Rebeka, Zámbó 
Kitti, Földes Csaba; ülnek: 
Szakáll Lili, Kozmér Barba-
ra, Nagy Natália

Csökken az 
illetékek köre
Jelenleg az új személyi iga-
zolványért 4,50 eurót, az út-
levélért 33 eurót kell fizetni. 
A jogosítvány és nemzetközi 
jogosítvány 6,50 euróba, a 
vállalkozói engedélyben való 
változtatás 3 euróba kerül. 
A parlament legközelebbi 
ülésén a hivatali illetékekről 
szóló törvény módosításáról 
tárgyal. A Smer-SD javasla-
tának lényege, hogy házas-
ságkötés után, ha megválto-
zik az egyik fél vezetékneve, 
ne kelljen illetéket fizetni az 
új hivatalos okmányok inté-
zésekor. A mostani gyakorlat 
szerint ezekért fizetni kell. A 
vezető kormánypárt törvény-
módosító javaslata szerint az 
illetékmentesség valameny-
nyi okmányra vonatkozna, 
amelyet a házasság utáni 
vezetéknév-változtatás miatt 
kérelmez az érintett fél, bele-
értve a módosítást a cégjegy-
zékben is. 

Bartók Komáromban
„…a zeneszerző a népzene lel-
két ragadja meg, hogy az bele-
szívódjék termésébe, és áthassa 
teljes lényét és szemléletét…”

 (Bartók Béla)
A Duna Menti Múzeumban, február 21-
én, jeles előadók és a komolyzene iránt 
érdeklők népes társasága emlékezett a 
zeneszerző 1924. február 5-i komáromi 
hangversenyére. Bartók Béla, az akkor 
43 éves zeneszerző, népzenekutató, zon-
goraművész és tanár, a Jókai Egyesület 
meghívására érkezett Komáromba. 
Az emlékező hangverseny az énekkarok 
népdaléneklésével és a hajdani Kultúrpa-
lota (Duna Menti Múzeum) falát díszítő 
Bartók emléktábla (Darázs Rozália kép-
zőművész alkotása, 1990) koszorúzásá-
val kezdődött. 
Az ünnepi estet a Dél-Komáromi Vox Fe-
mina Női Kar (vezényelt: Hoffmanné Ke-
menes Vera) nyitotta meg Bartók három 
egyneműkari művével (Levél az ottho-
niakhoz, Bolyongás, Cipósütés), a kórus 
magabiztos, színes előadásában. 
Csehi Ágota, a komáromi Selye János 
Egyetem docense értékes előadásával 

(Bartók Béla, a zongoraművész Komá-
romban) részletesen, nagy szakmai hoz-
záértéssel, ugyanakkor élvezetesen mu-
tatta be a 95 évvel ezelőtti Bartók koncert 
előkészületeit és az 1924-es februári Ko-
máromi Lapok híradásait e kimagasló ze-
nei eseményről, visszhangjáról. Előadása 
végén az 1920-as évekből fennmaradt 
hangfelvétellel Bartók zongorajátékát 
(Este a székelyeknél) is felidézte. 
Eva Sýkorová, a helyi művészeti alap-
iskola kiváló fuvolatanára előadásában 
(közreműködött: Csehi Ágota – zongora) 
Bartók Béla: Gyermekeknek (85 népdal-
feldolgozás) füzeteiből válogatva, bartóki 
tisztasággal csillantották meg a gyermeki 
dallamvilágot. 
Cantus Iuventus Női Kar (vezényelt: Or-
sovics Yvette, zongorán közreműködött: 
Csehi Ágota) a Selye Egyetem ifjúsági 
kórusa a közelgő tavasz mosolyát, meleg-
ségét sugározta, több mint félszáz leány-
zó daloló szemében. Műsorukban többek 
között Kodály Zoltán: Biciniumok válo-
gatásával adtak tanúságot felkészültsé-
gük legjavából. 
A zene és költészet kézen fogva jár. Kiss 
Dóra, a Marianum Egyházi Iskolaköz-

pont diákja. Illyés Gyula: Bartók című-
verséből részleteket adott elő mély átér-
zéssel. 
Az est fénypontjának, az ifjú zongorista, 
Nagy Szilárd bizonyult. Műsorát Bartók 
Béla: Gyermekeknek hat darabja, majd 
a Mikrokozmosz 6. füzetéből a Két tánc 
bolgár ritmusban, Mese a kis légyről és 
az Ostinato zongoradarabok szólaltak 
meg tökéletes művészi átéléssel. 
A komáromi CONCORDIA Vegyes Kar 
(vezényelt: Stubendek István, közreműkö-
dött: Csehi Ágota – zongora) Bartók Béla 
– Kodály Zoltán: 20 magyar népdal ének-
hangra, zongorakísérettel, az 1906-ban ki-
adott népdalgyűjtésükből válogatva nyolc 
népdalt adott elő. Ezt követte Bartók Béla: 
Négy szlovák népdal vegyeskarra és zon-
gorára komponált kórusműve, amelyben 
az énekkar a bartóki népdalfeldolgozás 
minden gyönyörűségét megcsillogtatta. 
A hangverseny a két magyar zenegéniusz, 
Bartók Béla és Kodály Zoltán egy-egy 
népdalának eléneklésével zárult, bekap-
csolva mindebbe a lelkes, zeneértő kö-
zönséget. 
 Stubendek István

Sarki fény a Limesben
Ünnepélyes keretek között Tóth Ferenc Aurora Borealis – Sar-
ki fény című művészeti fotókiállítása a Limes Galéria Dúdor 
István termében. Farkas Veronika, a galéria igazgatónője be-
vezetőjében elmondta, hogy a nem mindennapi technikával 
készült fotók, amelyeket a szerző rávetített a vászonra, na-
gyobbak, plasztikusabbak a megszokottól és joggal varázsol-
nak el bennünket. 
AZSF Holop Ferenc fotográfus 
méltatta Tóth Ferenc alkotásait. 
Elmondta, hogy a Tardosked-
den élő művész 2011 óta fotó-
zik rendszeresen. Műveiben a 
tájak szépségei mellett érdeke-
sek az emberi sorsok, érzelmek 
és a szebbnél szebb látványok. 
Ezek közé tartoznak az izlandi 
sarki fények, melyeknek lát-
ványa varázslatos, de vannak 
itt tájak emberekkel Szlové-

niából, Norvégiából, Olaszor-
szágból és Szlovákiából, szép a 
tardoskeddi környék. Érdekes 
színfoltja volt a megnyitónak, 
amikor dr. Dorotovič Iván CSc. 
csillagász elmagyarázta, ho-
gyan keletkezik e ritka szépsé-
ges jelenség, a sarki fény. Mi-
vel sok látogató kíváncsi volt 
az egyes alkotásokra, a szerző 
külön-külön bemutatta egyes 
műveit. Elmondta, hogy szere-

ti, ha egy fotó hatással van rá, 
teljesen mindegy, hogy pozitív, 
vagy negatív. A lényeg, hogy 
valamilyen érzést váltson ki. 
Megtudtuk, hogy kedvenc idő-
töltése az utazás és itt születnek 
az alkotások, amelyek vásznon 
sokkal szebbek és nagyobbak. 
Sokáig hallgattuk az alkotása-
iról szóló érdekes tájékoztatást. 
Engem elvarázsolt a Hajó-
roncs, a Sarki fény, a Norvég 
falu a hegyek alatt, a Tengeri 
táj, az Izlandi téli táj című kép. 
A Pro Arte Danubií Duna 
Mente Polgári Társulás szer-
vezésében megnyílt kiállítás 

a Limes Galériában, március 
24-ig tekinthető meg. 

Dr. Bende István

Tóth Ferenc fotográfus
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magyar találkozó

A rendezvény szervezői febru-
ár 15. és 17. közt „ APÁINK 
NYOMDOKAIN” megneve-
zéssel három napos gasztro-
nómiai és kulturális hagyomá-
nyok találkozójára hívták meg 
Őrvidék, Muravidék, Délvi-
dék, Erdély, Székelyföld, Kár-
pátalja és Felvidék képviselő-
it. A rendezvény fővédnöke dr. 
Brenzovits László a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) elnöke volt. 
A péntek esti programban az 
érkező vendégek köszönté-
se után Pregitzer Fruzsina, 
Jászai Mari díjas színésznő 
„Uram, nem látta Magyaror-
szágot?” című előadóestjére 
került sor.
Szombaton reggel hét órától 
délután három óráig a disz-

nóvágás módjait valamint a hús 
hagyományos feldolgozását 
láthatták a rendezvényen szép 
számban megjelenő maglódi la-
kosok és vendégeik. Ételkósto-
ló, kézműves vásár, helyi óvodá-
sok, Kacamajka táncegyüttes és 
a férfidalárda fellépése fokozta 
a jó hangulatot. Az esti program 
a Magház színháztermében az 
ünnepi köszöntőt mondók fellé-
pésével kezdődött – dr. Brezno-
vits László KMKSZ elnöke, dr. 
Lomnici Zoltán az Emberi Mél-
tóság Tanácsának elnöke és Pet-
rovics János a Maglódi Polgári 
kör elnöke. Valamennyien han-
goztatták a magyar összefogás 
fontosságát és a testvéri odafi-
gyelést minden Kárpát-meden-
cében élő ember számára. Az 
est kulturális része a pusztinai 
csángó asszonykórus fellépésé-
vel kezdődött majd a Magyar 

totta. A pénzadomány fele a 
kárpátaljai Bene község mű-
velődési házának felújítására 
míg az adomány másik részét 
a jelenleg is igazságtalanul, 
koncepciós szagú per által ro-
mániai börtönben fogvatartott 
két székely férfi, Beke István 
és Szőcs Zoltán családja kapja. 
Mindezért valamint a rendez-
vény összetartó erejéért kö-
szönetem fejezem ki házigaz-
dáinknak. 

Kép és szöveg: Pint Tibor

Fent: Pint Tibor, Brezno-
vits László és Petrovics 
János, balra lent Pregitzer 
Fruzsina, Jászai Mari dí-
jas színésznő „Uram, nem 
látta Magyarországot?” 
című előadása, illetve a 
Magyar Nemzeti Tánc-
együttes – Spirit of Hun-
gary című előadásának 
művészei láthatók. 

Komáromi Art Spektrum
2019-ben 56. alkalommal 
hirdették meg a Képzőmű-
vészeti Spektrum országos 
versenyt. Régiónk lelkes, 
képzőművészetet kedvelő 
amatőr alkotói már a ver-
seny járási fordulójában, a 
Komáromi ART Spektru-
mon bizonyíthatták tehetsé-
güket. 
A Regionális Művészeti Köz-
pontba beérkezett pályamun-
kák ünnepélyes kiértékelését 
2019. február 15-én a Zichy-
palotában tartották meg, ahol 
az ünnepélyes eredményhir-
detés mellett a legjobb mun-
kákból készített kiállítást is 
megtekinthették a jelenlévők. 
A Gútai Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola di-
ákjai a 15 és 25 év közöttiek 
kategóriájában versenyeztek. 

Diákjaink közül Nagy Máté, 
Haulitusz Vivien és Almási 
Krisztina tiszteletbeli elis-
merésben részesült, Balogh 
Orsolya végzős növendékünk 
pedig a kategória győztese lett. 

Az első helyezést egy számí-
tógépes grafika tervvel nyerte 
el. Az alkotás elkészítéséhez 
az exotikus halak – a harcos 
halak világából nyerte az ins-
pirációt, amit vízfesték segítsé-

gével festett meg. Az elkészí-
tett motívumot digitalizálta és 
formailag igazította. Munkája 
végeredményét egy 50x70 cm 
poszteren összesítette. 

Dr. Szokol Katalin

A disznóvágáshoz már nem csak böllér kell…
Aki elmulasztja, büntetést kap!

Érdekes, hogy a szlovák illetékesek az utóbbi időben milyen nagy figyelmet fordítanak a helyes 
és egészséges táplálkozásunkra. Igaz, a mai napig nem történtek olyan intézkedések, amelyek 
meggátolták volna, hogy üzletláncainkat elárasszák az olcsó lengyel hússzállítmányok, ame-
lyekről kiderült, hogy mentesek voltak az ottani élelmiszeregészségügyi felülvizsgálattól, s – 
mint az a közösségi portálokon is megjelent rejtett kamerás felvételekről is kiderült – náluk a 
„gyenge marha” kifejezés a lábán már alig álló vágóállatokat jelentette…
Mint ismeretes, januártól még a 
házi sertések leölését is be kell 
jelenteni az illetékes hivatalok-
ban, s a vágás után a mirigy 
mintát el kell juttatni a járási ál-
latorvosi ügyeletre. Mindezzel 
azonban a tortúra még nem ért 
véget. 
Azoknak, akik háztáji disznó-
tor céljából vesznek egy sertést 
(melyet vagy azonnal le akarnak 
vágni, vagy előbb felnevelik, 
s később vágják le), ugyanúgy 
be kell jelenteniük a „tenyé-
szetüket”, mint a nagyobb gaz-
daságokat szokták, vagyis re-
gisztráltatniuk kell magukat a 
Gazdasági Állatok Központi 
Nyilvántartásában (CEHZ). Ha 
már megvették a sertést és ott-
honi felhasználás céljából már 
nevelik, a regisztrációt hala-

déktalanul el kell intézni. Az 
alábbiakban összefoglaltuk az 
ügyintézéssel kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat. 
A ŠVPS regionális irodáiban, 
a községi hivatalban, a ŠVPS 
vagy a földművelési miniszté-
rium honlapján megtalálható 
a szükséges formanyomtat-
vány („Registrácia chovu s 
jednou ošípanou na domácu 
spotrebu”). A kitöltött űrlapot 
postázni kell a CEHZ zsolnai 
irodájába. Pontos cím: Cent-
rálna evidencia hospodárskych 
zvierat – ÚPZ Žilina, Rosinská 
cesta 12, 010 08 Žilina. Ha a 
nyomtatvány jól van kitöltve, 
a tenyészetet legkésőbb 30 na-
pon belül díjmentesen nyilván-
tartásba veszik, és a gazdának 
küldenek egy regisztrációs szá-
mot – egy 6 jegyű alfanumeri-
kus egyedi azonosítót, mely D 
betűből és további 5 számjegy-
ből áll (pl. D12345). Az állat-
tenyésztő mindig ezt a nyilván-
tartási számot fogja használni, 

ha otthoni fogyasztás céljából 
sertést vásárol, illetve amikor a 
területileg illetékes ŠVPS-nek 
jelenti a háztáji disznóvágást. 
Az ŠVPS szerint egy címre 
nem tanácsos több úgyneve-
zett „D” farmot bejegyeztetni, 
ugyanis egy esetleges járvány 
esetén minden regisztrált te-
nyészettel szemben külön in-
tézkedéseket rendelnek el. A 
D betűvel kezdődő gazdaságok 
nem hagyományos, hanem 
speciális rezsimű tenyésze-
tek, melyekben kizárólag saját 
fogyasztás céljából tartják az 
állatot, s innen nem lehet áthe-
lyezni egyetlen sertést sem egy 
másik tenyészetbe. Minden 
tenyésztőnek csak egy D-s re-
gisztrációs száma lehet, melyet 
összepárosítanak a gazda sze-
mélyi születési számával. 
Tetszik érteni? Ennyire egy-
szerű lett a disznóvágás, 
amelyhez lassan nem csak böl-
lér kell, de ügyvéd, higiénikus, 
s nagyon nagy türelem…

A Selye János Gimnázium diákjainak
sikerei a kerületi matematika olimpián
Az idei matematika olimpia A kategóriájának kerületi fordulóját Nyitrán rendezték 
meg. A Selye János Gimnázium tanulói évek óta szerepelnek sikeresen, s egyre na-
gyobb létszámban kapcsolódnak be a versenybe. Az érettségiző negyedikes diákok 
mellett az alsóbb évfolyamok matematika iránt elkötelezett diákjai is vállalják a 
többletmunkát és a megmérettetést. A kerületi fordulót egy házi, illetve egy zárthe-
lyi iskolai forduló előzte meg. 
A kerületi forduló 9 eredmé-
nyes tanulója között 4 gimna-
zista tanulónk szere-
pel: Csaplár Viktor (V. 
N) 3. helyezés, Markó 
Anna Erzsébet (IV. A) 
4. helyezés, Klučka 
Vivien (IV. A) 6. he-
lyezés és Vajda Mari-
án (III. A) 7. helyezés. 
Szívből gratulálunk a 
helyezetteknek, vala-
mint a többi résztve-
vőnek is. Név szerint: 
Kozmér Barbara III. 
A, Bukor Benedek 
VIII. N, Jánosdeák 
Márk VII. N, Pin-
ke Andrea VII. N, 
Vermes Ákos III. A, 

Menyhárt Sára IV. A. A tudás 
hatalom, s ezt nem vehetik el 

tőlük. Csak a szigorú ponto-
záson múlott, hogy nem let-

tek eredményes meg-
oldók. 
Sajnos, az országos 
verseny résztvevőit 
még nem tették közzé, 
így csak reménykedni 
tudunk, hogy idén is-
mét ott lesznek diákja-
ink a döntőben. 
Végezetül köszönetem 
fejezem ki azon felké-
szítő tanároknak, akik 
hozzájárultak a diákok 
sikereihez. 

Horváth Katalin,
az SJG matematika 

tantárgybizottság 
elnöke

Hárman az eredményesek közül: Markó Anna 
Erzsébet, Vajda Marián és Klučka Vivien 

Menyhárt Józsefnek,  
az MKP elnökének

nyilatkozata
Az utóbbi hetekben tanúi lehettünk 
egyes köztársaságielnök-jelöltek 
különféle nyilatkozatainak vissza-
lépésükről. A tettek embere akarok 
lenni, ezért nem magyarázkodom, 
nem ígérgetek, hanem azzal az in-
formációval állok önök elé, hogy 
a mai napon visszalépek államfői 
jelöltségemtől a legerősebb jobb-
oldali demokratikus jelölt, Robert 
Mistrík javára. 
2004-ben számunkra nem adódott 
reális lehetőség az államfőválasz-
tás 2. körében. Akkor magam sem 
szavaztam. Az akkori jobboldali jelöltek makacssága ahhoz 
vezetett, hogy Ivan Gašparovič, mintegy a Smer tagja lett a 
köztársasági elnök. A Smer az ő segédletével is és a 2004-es 
egyeztetés hiánya miatt mérhetetlenül leépíthette ezt az or-
szágot. Ezért néz ki így a kormány, a parlament, legújabban 
pedig az Alkotmánybíróság. A problémák gyökerei 2004-
hez nyúlnak vissza. 
Az én felelősségem is, hogy hozzájáruljak a változáshoz. 
Remélem, mai elhatározásom más demokratikus jelölteket 
is arra késztet majd, hogy átértékeljék hozzáállásukat. 
Ezennel arra kérem az MKP szimpatizánsait és a magyar 
szavazókat, hogy az elkövetkező küzdelemben álljanak ki 
Robert Mistrík mellett már az első körben, hogy a második 
körben legyen kire szavaznunk. Szlovákia rövid történe-
tében a magyar választók mindig a demokratikus erőket 
támogatták, hiszem, hogy most is így lesz. 
Maroš Šefčovičnak majdan ki kellene neveznie Robert Ficót 
az Alkotmánybíróság elnökévé – ez magáért beszél. Štefan 
Harabin a jelen választások legnagyobb szélhámosa: rend-
szeren kívülinek adja ki magát, miközben az elmúlt évek 
legrosszabb rendszereinek megtestesítője: a kommunista, 
a mečiarista és a Smer-es rendszeré. Közös felelősségünk, 
hogy ezeket a múltbeli embereket és a politikai biznisz kö-
vetőit ne engedjük az elnöki palotába. Ezért lépek vissza a 
megmérettetéstől, hogy segítsek győzelemre juttatni a tisz-
tességes Szlovákiáért folytatott küzdelmet. 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2012-ben jött létre azzal a cél-
lal, hogy a külhoni magyarság jogvédelmét elássa. Tevékeny-
ségünk 2 alappillére a Kárpát-medencei jogsegélyszolgálati 
helyek fenntartása, illetve nyári egyetemek szervezése a kül-
honi magyar joghallgatóknak. 
Ez utóbbi kapcsán az intézet 
arra törekedik, hogy a részt-
vevők hasznos ismereteket 
szerezzenek a jogvédelem/
kisebbségvédelem területén. 
Minderre változatos progra-
mok keretében kerül sor. El-
sősorban a külhoni magyar 
egyetemi joghallgatók (indo-
kolt esetben más tudományte-

rületek hallgatóit, képviselőit 
is szívesen látunk!) jelentke-
zését várjuk. További informá-
ció vagy kérdés esetén, kérem 
látogassák meg honlapunkat 
(www.kji.hu) vagy hívják fel 
az alábbi telefonszámot: +36 
20 278 8863. Munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezé-
sükre. 

Nyári táborba várják
a jövő jogászait

Nemzeti Táncegyüttes – Spirit 
of Hungary címűelőadására 
került sor. A művészeti élmény 
leírhatatlan – mindkét produk-
ciót látni kell!
Vasárnap a találkozó részt-
vevői a maglódi evangélikus 
templomban ökumenikus is-
tentiszteleten vettek részt. Az 
istentiszteleten befolyt pénz-
adományokat (406 290 forint 
összeget) a maglódi Erdélyi 
kör 50 000 forinttal gazdagí-

A világban de elsősorban a bennünket érintő európai álla-
mokban élő népek egymás iránti tisztelete és megbecsülése 
teheti emberivé a jelenlegi és a jövőbeni generációk sorsát. 
E nemes gondolatok jegyében immár XIII. alkalommal talál-
koztak a Kárpát-medencei magyarok 16 településének képvi-
selői Maglód városában. 
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MŰSORA JÁNLAT
Március 2-től  8- ig

SZOMBAT
M1
5. 55 Magyar gazda, 9. 15 
Hírvilág, 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. 03 
Éjszakai program

TV2
7.  05 Mesék ,  12 .  10 Pog y-
g yász ,  13.  15 Csapd ába 
csa lva ,  13.  50 M r.  Pop -
pe r  pi ng v i nje i  (a mer.) , 
15.  50 Cha rly,  majom a 
csa ládba n (német) ,  16. 
55 A lex felüg yelő ( len -
g yel) ,  18 .  0 0 Tények ,  18. 
55 K rokod i l  D u ndee 2 . 
(ausz t r á l) ,  21.  25 A hé t 
mes te r lövész (a mer.) ,  0. 
20 A z őr zők (a mer.)

RTL Klub
6. 40 Kölyökklub, 12. 
55 A simlis és a szende 
(amer.), 13. 55 Doktor 
Mur phy (amer.), 15. 00 
Doktor Mur phy (amer.), 
16. 05 A csi l lagkutya 
(amer.), 18. 00 Híradó, 18. 
55 Fókusz Plusz , 20. 00 A 
tanár (magyar), 21. 15 Ho-
gyan legyünk szinglik? 
(amer.), 23. 35 Menyasz-
szony kerestet ik (amer.), 
1. 30 100 halálos lépés 
(amer.)

RTL II
8. 00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 12. 20 A lekop-
tathatatlan (amer.), 14. 10 
Éjjel-nappal Budapest, 20. 
00 Showder Klub Best of, 
22. 00 Csak a testeden át 
(amer.), 0. 00 A lekoptatha-
tatlan (amer.)

M2
12. 45 Pom-Pom meséi, 
13. 00 Kemy, a felfedező, 
14. 15 A kis sárkány ka-
landjai, 16. 40 Dr. Plüssi, 
18. 15 Caillou karácsonya, 
20. 15 Violet ta (argent in), 
21. 05 Én vagyok it t , 22. 
45 No Limit (f rancia), 23. 
45 Akvár ium Stage Pass, 
0. 40 A gyilkos bennem él 
(amer.)

Duna tv
9.  25 Divat  é s  desig n , 
10.  25 Csa lád-ba rá t ,  12 . 
45 Doc Ma r t i n  (a ngol) , 
13.  35 Hábor ú é s  béke 
(a ngol) ,  14.  20 Hábor ú 
é s  béke (a ngol) ,  15.  10 
Macskajá t ék (mag ya r) , 
17.  0 0 Gasz t roa ng ya l , 
18.  0 0 H í r adó,  18.  35 
Sze rencseszombat ,  19. 
30 Csa k sz í n há z é s  más 
sem m i ,  20.  30 Sz ü rke 
Bagoly (a ngol) ,  22 .  35 
Ga r n i-zóna (a mer.)

Duna World
11. 35 Méltóságos k isasz-
szony (magyar), 13. 20 
Szűcs Dani öröksége, 14. 
20 Család-barát , 15. 50 
I rodalom és könyv, 16. 20 
Amer ikában jár tunk, 16. 
55 Kosárlabda közvet ítés , 
18. 55 Atlét ikai EB, 22. 
05 Fábr y, 23. 25 Tóth Já-
nos (magyar), 0. 25 Opera 
Café

Pozsony 1
13. 15 Mit tudom én, 14. 
50 Miss Marple (angol), 
16. 35 A legnagyobb szlo-
vák, 17. 45 Úttalan uta-
kon, 18. 25 Építs házat, 
ültess fát!, 19. 00 Híradó, 
20. 30 A test titkai, 21. 30 
Talk show, 23. 15 Marple 
kisasszony (angol)
Pozsony 2
10. 25 Tudományos ma-
gazin,  12.  10 Sífutás,  15. 
15 Labdarúgás,  17.  45 
Jégkorong, 20. 50 Atlé-
t ika,  22.  20 A szobalány 
meséi (amer.) ,  23.  10 Ta-
boo (angol) 

Markíza tv 
9. 55 Bajos csajok (amer.), 
11. 55 Az év táncversenye 
(amer.), 14. 00 The Voice, 
16. 20 Excsajok szelleme 
(amer.), 18. 20 Így mulat az 
elit, 19. 00 Híradó, 20. 30 
Baywatch (amer.), 23. 05 A 
tökéletes harcos (amer.)

JOJ TV
10. 30 Ne mérgesítsd a bé-
biszit ter t! (amer.), 11. 40 
Dr. Dolit tle (amer.), 13. 
20 Így neveld a sárkányo-
dat (amer.), 15. 30 Elvará-
zsolt kastély (amer.), 17. 
20 Szünidő, 19. 00 Krimi, 
19. 30 Híradó, 20. 35 Luc-
ky Room, 22. 00 Az utolsó 
boszorkányvadász (amer.)

VASÁRNAP
M1
5. 55 Magyar gazda, 9. 00 
Ma délelőtt, 12. 45 Ma dél-
után, 18. 00 Híradó, 18. 30 
Ma este, 19. 30 Híradó, 20. 
25 Sporthírek, 20. 35 Ma 
este, 22. 00 Ma éjjel, 0. 02 
Éjszakai program

TV2
7. 05 Rajzf ilmek, 10. 55 
Több, mint testőr (amer.), 
13. 05 Ripost , 13. 40 Hár-
man az örökkévalóságnak 
(olasz), 15. 50 Charly, ma-
jom a családban (német), 
16. 55 Alex felügyelő (len-
gyel), 18. 00 Tények, 18. 
55 Baywatch (amer.), 21. 
25 Red 2. (amer.), 23. 55 A 
kínai kapcsolat (amer.)

RTL Klub
6. 30 Kölyökklub, 12. 35 Há-
zon kívül, 13. 10 A simlis és 
a szende (amer.), 14. 20 A 
tanár (magyar), 15. 40 Tin-
taszív (amer.), 18. 00 Híradó, 
18. 55 Star Wars I. (amer.), 
21. 50 Robotzsaru (amer.), 0. 
50 Hogyan legyünk szinglik 
(amer.)

RTL II
8. 30 Jane Eyre (angol), 
10. 50 Fiam nélkül soha 
(amer.), 13. 00 Segítség, 
bajban vagyok!, 18. 00 
Csak a testeden át! (amer.), 
20. 00 Szerelem és más 
drogok (amer.), 22. 15 Sze-
relem költsönbe (amer.), 
0. 20 A f iam nélkül soha 
(amer.)

M2
12. 45 Pom-Pom meséi, 
13. 25 Tündér i keresz t-
szülők, 14. 15 A k is sár-
kány kalandjai , 15. 50 
Tigr is és Micimackó, 
16. 40 Dr. Plüssi , 17. 50 
Vampir ina , 18. 15 Maja , a 
méhecske (német), 20. 15 
Violet ta (argent in), 21. 10 
Elemi szerelem (f rancia), 
23. 00 Kötelék , avagy a 
rab és a bör tönőr (ma-
gyar), 23. 45 Az ígéret 
f öldje (amer.)

Duna tv
12. 50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13. 25 Ízőrzők, 14. 
05 A bécsi kör út tör téne-
te, 15. 05 Napfény a jégen 
(magyar), 16. 30 Hogy 
volt?, 17. 25 Borbás Mar-
csi szakácskönyve, 18. 35 
Őrangyal (amer.), 19. 30 
Magyarország, szeretlek!, 
21. 00 Összeesküvéselmé-
let (amer.), 23. 20 Végső 
visszaszámlálás (amer.) 

Duna World
8. 35 Önök kér ték , 11. 05 
Élet jel (magyar), 13. 20 
A nagyok, 13. 50 Varázs-
csepp, 14. 50 Szent István 
vándorlás, 15. 20 Buda-
pest ter mészet i ér tékei , 
15. 50 Látlelet a Föld ről , 
16. 55 Színe-java , 17. 50 
Erdély i tör ténetek , 18. 
30 Világörökség Por tu-
gál iában, 20. 00 Gasz t ro-
angyal , 21. 35 A sár vár i 
ménesgazda , 22. 35 Hogy 
volt?

 Pozsony 1
11.  25 A v i lág képekben , 
13.  0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.  45 Poi rot  (a ngol) ,  15. 
35 A ra ny idők ,  19.  0 0 
Hí radó,  20.  30 Topi n ka 
őr mes te r  (sz lová k),  21. 
25 Hi n ned kel l!  (ola sz), 
22 .  55 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
10. 20 Or ientációk, 10. 
55 Atlét ika , 14. 20 Sífu-
tás, 15. 20 Színészlegen-
dák, 15. 35 Repülő ár nyak 
(szlovák), 17. 00 Labda-
r úgás, 20. 20 Atlét ika , 
22. 20 For tuna Liga ma-
gazin, 22. 35 Bar ney és a 
nők (kanadai-olasz)

Markíza tv
9. 10 Hajrá, csajok! (amer.), 
10. 50 Chart Show, 13. 00 
Testreszabott kérdések, 13. 
30 Angyalok és démonok 
(amer.), 16. 25 Autóiskola, 
17. 30 Felvég, alvég, 19. 00 
Híradó, 20. 30 The Voice, 22. 
30 Excsajok szelleme (amer.)

,JOJ TV
11. 40 Pí élete (kopr.), 14. 
20 Holnapután (amer.), 
16. 50 A nyaraló, 17. 50 Új 
lakások, 19. 00 Kr imi, 19. 
30 Híradó, 20. 25 Spor t , 
20. 35 A hetedik menny-
ország, 22. 45 Conan, a 
barbár (amer.)

HÉTFŐ
M1
9. 00 Ma délelőtt, 12. 45 Ma 
délután, 18. 00 Híradó, 18. 
30 Ma este, 19. 30 Híradó, 
20. 35 Ma este, 22. 00 Ma 
éjjel

TV2
6. 20 Mokka, 12. 30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13. 35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14. 40 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
15. 40 Marimar (mexikói), 
16. 45 Cennet (török), 18. 
00 Tények, 19. 00 Exatlon 
Hungary, 21. 30 Pénzt vagy 
éveket!, 22. 55 Baywatch, 1. 
25 Tények

RTL Klub
6. 00 Reggeli, 12. 30 Fókusz 
Plusz, 13. 40 Drága örökö-
sök (magyar), 14. 45 Castle 
(amer.), 15. 50 Castle 
(amer.), 16. 50 A szeretet 
útján (török), 18. 00 Hír-
adó, 19. 05 Fókusz, 19. 35 
Drága örökösök (magyar), 
20. 40 Barátok közt, 21. 
15 Cápák között, 22. 30 Is-
ten veled, Magyarország!, 
0. 20 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
11. 30 Kérem a követke-
zőt!, 12. 00 Mézga család, 
12. 55 Dóra, a felfedező, 
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 
Születet t szinglik (amer.), 
21. 25 Én vagyok it t!, 22. 
40 Akusztik, 0. 40 Az ígé-
ret földje (amer.)

Duna tv
12. 50 Kulináris kalan-
dozások, 14. 20 Végtelen 
szerelem (török), 15. 10 
Hat nővér (spanyol), 16. 10 
Rex felügyelő (német), 17. 
05 Ridikül, 18. 35 Sorsok 
útvesztője (török), 19. 30 
Honfoglaló, 20. 25 Kék-
fény, 21. 25 A legendák 
hivatala (francia), 22. 25 
1890 (szlovák), 23. 45 Al-
pesi nyomozók (osztrák)

Duna World
11. 35 Cafe Moszkva (ma-
gyar), 13. 15 Roma maga-
zin, 13. 45 Domovina, 14. 
15 Család-barát, 17. 20 
Ízőrzők, 17. 55 Gasztro-
angyal, 18. 55 Szerelmes 
földrajz, 19. 25 Hagyaték, 
20. 00 Hogy volt?, 21. 35 
Ridikül, 22. 35 A vörös ár, 
3. 35 Magyar pop

Pozsony 1
12. 20 Nők klubja, 14. 20 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 16. 55 Hegyi doktor 
(német), 17. 45 Párbaj, 18. 15 
Öten öt ellen, 19. 00 Híradó, 
20. 30 A szerelem (lengyel), 
22. 05 Riporterek, 22. 45 
Max felügyelő (szlovák), 23. 
45 Sherlock Holmes kaland-
jai (angol)

Pozsony 2
11. 45 Törpék, 13. 50 Gene-
rációk, 15. 00 Autószalon, 
15. 30 Nemzetiségi maga-
zin, 17. 25 Esti mese, 17. 
45 Jégkorong, 21. 00 Doku-
mentumfilm, 22. 25 Vera 
Drake (francia) 

Markíza tv
9. 50 Apukák, 10. 55 Jó-
szomszédi viszonyok, 13. 
00 NCIS (amer.), 15. 00 
Jószomszédi viszonyok, 
16. 00 Családi történetek, 
17. 25 Ref lex, 17. 55 Apu-
kák (szlovák), 19. 00 Hír-
adó, 20. 30 Szomszédok 
(szlovák), 21. 20 A konyha, 
22. 00 Förtelmes főnökök 
(amer.)

JOJ TV
11. 00 Mentők (szlovák), 
12. 30 Topsztár, 12. 50 Dr. 
Csont (amer.), 14. 50 Rend-
őrök akcióban, 17. 50 Luc-
ky Room, 19. 00 Krimi, 19. 
30 Híradó, 20. 35 Inkogni-
tó, 23. 00 Elő az igazság-
gal!, 0. 30 Heti Hetes

KEDD
M1
9. 00 Ma délelőtt, 12. 45 Ma 
délután, 18. 00 Híradó, 18. 
30 Ma este, 19. 30 Híradó, 
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. 30 Pénzt vagy 
éveket!, 22. 55 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6. 00 Reggeli, 12. 30 Cápák 
között, 13. 40 Drága örökö-
sök (magyar), 14. 45 Castle 
(amer.), 15. 50 Castle 
(amer.), 16. 50 A szeretet 
útján (török), 18. 00 Hír-
adó, 19. 05 Fókusz, 19. 35 
Drága örökösök (magyar), 
20. 40 Barátok közt, 21. 15 
Alvilág (magyar), 22. 25 
Házon kívül, 22. 55 XXI. 
század, 23. 30 Tények

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 Budapest, 
23. 45 Anyák gyöngye (amer.)

M2
11. 30 Kék egér, 12. 00 Méz-
ga család, 13. 20 Hollócska, 
a kis rosszcsont 17. 25 Mic-
key egér játszótere, 18. 40 
Alvin és a mókusok, 19. 35 
Charlie iskolába megy, 20. 
15 Tuti gimi (amer.), 21. 05 
Született szinglik (amer.), 
21. 25 Én vagyok itt!, 22. 40 
Odaát (amer.), 0. 25 Az ígé-
ret földje (amer.)

Duna tv
13. 30 Honfoglaló, 14. 20 
Végtelen szerelem (török), 
15. 15 Hat nővér (spanyol), 
16. 10 Rex felügyelő (olasz), 
17. 05 Ridikül, 18. 35 Sor-
sok útvesztője (török), 19. 30 
Honfoglaló, 20. 25 Önök kér-
ték, 21. 25 Diagnózis (len-
gyel), 22. 15 Velvet Divatház 
(spanyol), 23. 05 Magyaror-
szág, szeretlek!

Duna World
11. 35 Aranyóra (magyar), 
13. 15 Nemzetiségi magazi-
nok, 14. 10 Család-barát, 15. 
40 Család 2019, 17. 20 Ízőr-
zők, 17. 55 Gasztroangyal, 
18. 55 Szerelmes földrajz, 
19. 30 Hagyaték, 20. 00 Sze-
repcsere, 21. 35 Ridikül, 22. 
35 Honfoglaló, 23. 55 Min-
denki akadémiája

Pozsony 1
12. 20 Nők klubja, 14. 25 Or-
vosok, 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 A maffia csak nyáron 
gyilkol (olasz) 

Pozsony 2
11. 50 Törpék, 14. 30 Tudo-
mányos magazin, 15. 30 Ru-
szin magazin, 16. 25 Úton az 
iskolába, 17. 55 Az elveszett 
világ, 18. 30 Esti mese, 19. 50 
Hírek, 20. 10 Dokumentum-
film, 22. 25 Talkshow, 23. 35 
Dokumentumfilm

Markíza tv
11. 00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12. 00 Családi történe-
tek, 13. 00 NCIS (amer.), 15. 
00 Jószomszédi viszonyok, 
15. 55 Családi történetek, 
17. 25 Ref lex, 17. 55 Apukák 
(szlovák), 19. 00 Híradó, 20. 
30 Jó tudni!, 22. 40 Felvég, 
alvég, 23. 55 NCIS (amer.)

JOJ TV
11. 00 Mentők (szlovák), 12. 
30 Topsztár, 12. 50 Dr. Csont 
(amer.), 14. 50 Rendőrök ak-
cióban, 17. 00 Hírek, 17. 50 
Lucky Room, 19. 00 Krimi, 
19. 30 Hírek, 20. 35 Szün-
idő (szlovák), 22. 00 A híd 
(cseh), 23. 00 A futár (amer.), 
0. 00 X-Akták (amer.) 

SZERDA
M1
9. 00 Ma délelőtt, 12. 45 Ma 
délután, 18. 00 Híradó, 18. 
30 Ma este, 19. 30 Híradó, 
20. 35 Ma este, 22. 00 Ma 
éjjel

TV2
6. 20 Mokka, 12. 30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13. 35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14. 40 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
15. 40 Marimar (mexikói), 
16. 45 Cennet (török), 18. 
00 Tények, 19. 00 Exatlon 
Hungary, 21. 30 Pénzt vagy 
éveket!, 22. 55 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 Fókusz, 
19. 35 Drága örökösök (ma-
gyar), 20. 40 Barátok közt, 
21. 15 Toplista, 22. 25 Ha-
lálos fegyver (amer.), 0. 05 
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.)

 M2
11. 35 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. 30 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.)

Duna tv
12. 50 Kulináris kalando-
zások a világ körül, 14. 25 
Végtelen szerelem (török), 
15. 15 Hat nővér (spa-
nyol), 16. 10 Rex felügyelő 
(olasz), 17. 05 Ridikül, 18. 
00 Híradó, 18. 35 Sorsok 
útvesztője (török), 19. 30 
Honfoglaló, 20. 35 A mi kis 
állatkertünk (angol), 21. 40 
A becsület ideje (lengyel), 
22. 35 Függelék (lengyel)

Duna World
11. 35 Postaláda (magyar), 
13. 15 Nemzetiségi műso-
rok, 13. 45 Ecranul nostru, 
14. 15 Család-barát, 16. 15 
Noé barátai, 17. 20 Ízőrzők, 
17. 55 Gasztroangyal, 18. 
55 Szerelmes földrajz, 19. 
30 Magyarország, szeret-
lek!, 21. 35 Ridikül, 22. 35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12. 20 Nők klubja, 14. 25 
Orvosok, 15. 10 Kulturális 
örökség, 17. 00 Szentmise, 
18. 30 A világörökség, 18. 
50 Kulturális örökség, 19. 
00 Híradó, 20. 30 A legna-
gyobb szlovák, 21. 40 Tour 
De Force (amer.), 23. 20 Ray 
Donovan (amer.)

Pozsony 2
11. 50 Élő panoráma, 13. 25 
Kémek, 14. 30 A diagnózis, 
15. 30 Magyar magazin, 16. 
25 Út az iskolába, 17. 55 Ké-
zilabda, 18. 30 Esti mese, 
19. 50 Híradó, 20. 10 Az 
állatok élete, 22. 25 Mozi, 
22. 50 Művészetek, 23. 30 
Anasoft Litera 2018

 Markíza tv
11. 00 Jószomszédi viszo-
nyok 12. 00 Családi tör té-
netek, 13. 00 NCIS (amer.), 
14. 55 Jószomszédi viszo-
nyok, 15. 55 Családi tör té-
netek, 17. 25 Ref lex, 17. 55 
Apukák (szlovák), 19. 00 
Híradó, 20. 30 Char t Show, 
22. 35 Szomszédok (szlo-
vák), 23. 25 A konyha, 0. 
05 Most már elég! (amer.), 
2. 20 NCIS (amer.)

JOJ TV
9. 00 Tárgyalóterem, 11. 00 
Mentők (szlovák), 12. 30 
Topsztár, 12. 50 Dr. Csont 
(amer.), 14. 50 Rendőrök 
akcióban, 17. 50 Lucky 
Room, 19. 00 Krimi, 19. 
30 Híradó, 20. 35 Anya va-
gyok (szlovák), 21. 30 Res-
tart, 23. 00 Sam (amer.), 0. 
05 X-Akták (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
9. 00 Ma délelőtt, 12. 45 Ma 
délután, 18. 00 Híradó, 18. 
30 Ma este, 19. 30 Híradó, 
20. 35 Ma este, 22. 00 Ma 
éjjel

TV2
6. 20 Mokka, 12. 30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13. 35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14. 40 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
15. 40 Marimar (mexikói), 
16. 45 Cennet (török), 18. 
00 Tények, 19. 00 Exatlon 
Hungary, 21. 30 Pénzt vagy 
éveket!, 22. 55 Columbo 
(amer.), 0. 30 Tények extra

RTL Klub
6. 00 Reggeli, 12. 15 Csalá-
dom és egyéb emberfajták 
(amer.), 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. 15 Gyer-
tek át!, 22. 25 Páratlan páros 
(amer.), 0. 00 Brandmánia, 0. 
35 CSI: New York-i helyszí-
nelők (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 Showder 
Klub, 21. 30 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 23. 45 Anyák gyön-
gye (amer.)

M2
11. 35 Mesék Mátyás ki-
rályról, 12. 00 Mézga csa-
lád, 13. 20 Hollócska, a kis 
rosszcsont, 14. 00 Tesz-vesz 
város, 15. 00 Kókusz Kokó, 
16. 35 Rubi Szivárványiá-
ban, 17. 25 Mickey egér ját-
szótere, 18. 40 Wissper, 20. 
15 Tuti gimi (amer.), 21. 05 
KiberMa, 21. 25 Én vagyok 
itt!, 22. 40 Odaát (amer.), 0. 
25 Az ígéret földje (amer.)

Duna tv
12. 00 Híradó, 12. 45 Ku-
lináris kalandozások, 13. 
20 Honfoglaló, 14. 10 Vég-
telen szerelem (török), 14. 
55 Hat nővér (spanyol), 15. 
55 Rex felügyelő (olasz), 
18. 00 Híradó, 18. 35 Sor-
sok útvesztője (török), 
19. 30 Honfoglaló, 20. 25 
Bagi-Nacsa Orfeuma, 21. 
25 Tóth János (magyar), 
21. 55 Ki nevel a végén? 
(amer.)

Duna World
11. 35 Hal négyesben (ma-
gyar), 13. 45 Alpok-Duna-
Adria, 14. 15 Család-ba-
rát, 17. 20 Ízőrzők, 17. 55 
Gasztroangyal, 18. 55 Sze-
relmes földrajz, 20. 00 Sze-
nes Iván ír ta Andreával, 21. 
00 Híradó, 21. 35 Ridikül, 
22. 35 Honfoglaló

Pozsony 1
12. 20 Nők k lubja , 14. 25 
Or vosok, 15. 10 Kultu rá-
l is örökség, 16. 55 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. 45 Törpék, 12. 30 Az 
állatok élete, 14. 25 Művé-
szet, 15. 25 Roma magazin, 
16. 00 Biatlon, 18. 00 Az 
elveszett világ, 18. 35 Esti 
mese, 19. 50 Hírek, 20. 10 
Kísérletek, 20. 45 Labdarú-
gás, 23. 05 Rendőrség

Markíza tv
9. 55 Apukák, 11. 00 Jószom-
szédi viszonyok, 12. 00 Csa-
ládi történetek, 13. 00 NCIS 
(amer.), 15. 00 Jószomszédi 
viszonyok, 15. 55 Családi tör-
ténetek, 17. 25 Reflex, 17. 55 
Apukák (szlovák), 19. 00 Hír-
adó, 20. 30 Felvég, alvég, 21. 
40 Jó tudni!, 22. 45 Kameňák 
(cseh), 0. 00 NCIS (amer.)

JOJ TV
9.  00  Tárgyaló te rem,  11 . 
00 Rendőrök  akc ióban , 
12.  30  Topsz tár ,  12 .  50 
Dr .  Csont  (amer . ) ,  14 . 
50 Rendőrök  akc ióban , 
17.  50  Lucky Room,  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 , 
23 .  00  Inkogni tó

PÉNTEK
M1
9. 00 Ma délelőtt, 12. 45 Ma 
délután, 18. 00 Híradó, 18. 
30 Ma este, 19. 30 Híradó, 
20. 35 Ma este, 22. 00 Ma 
éjjel

TV2
6. 20 Mokka, 12. 30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13. 35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14. 40 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
15. 40 Marimar (mexikói), 
16. 45 Cennet (török), 18. 
00 Tények, 19. 00 Exatlon 
Hungary, 21. 30 Pénzt vagy 
éveket!, 22. 55 Egy őrült 
pillanat (francia)

RTL Klub
6. 00 Reggeli, 12. 45 Párat-
lan páros (amer.), 13. 40 
Drága örökösök (magyar), 
14. 45 Castle (amer.), 16. 50 
A szeretet útján (török), 18. 
00 Híradó, 19. 05 Fókusz, 
19. 35 Drága örökösök 
(magyar), 20. 40 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. 20 Hollócska, 
a kis rosszcsont, 14. 00 Tesz-
vesz 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.), 0. 25 Az ígé-
ret földje (amer.)

Duna tv
12. 50 Kulináris kalando-
zások, 13. 25 Honfoglaló, 
14. 20 Végtelen szerelem 
(török), 15. 10 Hat nő-
vér (spanyol), 16. 10 Rex 
felügyelő (olasz), 18. 35 
Sorsok útvesztője (török), 
19. 30 Honfoglaló, 20. 25 
Hölgyválasz (amer.), 22. 15 
Tűz van, babám! (csehszlo-
vák), 23. 35 Csak színház 
és más semmi (magyar)

Duna World
11. 25 Vidám elefántkór 
(magyar), 13. 45 Öt kon-
tinens, 14. 15 Család-ba-
rát, 17. 20 Ízőrzők, 17. 55 
Gasztroangyal, 18. 55 Sze-
relmes földrajz, 19. 30 Ha-
gyaték, 20. 00 Önök kér-
ték, 21. 35 Ridikül, 22. 35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12. 20 Nők klubja, 14. 25 
Orvosok (angol), 15. 10 
Tesztmagazin, 16. 55 Hegyi 
doktor (német), 19. 00 Hír-
adó, 20. 30 Mit tudom én!, 
22. 00 Úttalan utakon, 22. 
35 Aki legyőzte Al Caponét 
(amer.)

Pozsony 2
11. 40 Mesék, 12. 00 Élő 
panoráma, 13. 15 Sílesik-
lás, 15. 20 Szemtől szem-
ben, 15. 45 Nemzetiségi 
magazin, 18. 00 Az elve-
szett világ, 19. 50 Híradó, 
20. 10 A család, 20. 35 Eva 
Nová (szlovák), 22. 25 Tá-
vol az emberektől (francia)

Markíza tv
10. 55 Jószomszédi viszo-
nyok, 11. 55 Családi tör té-
netek, 13. 00 Elnökválsz-
tás, 14. 00 NCIS (amer.), 
15. 00 Jószomszédi viszo-
nyok, 16. 00 Családi tör-
ténetek, 17. 25 Ref lex, 17. 
55 Apukák, 19. 00 Híradó, 
20. 30 Kameňák (cseh), 
21. 40 Rohanás (amer.), 
23. 45 Miami Vice (amer.)

JOJ TV
12. 30 Topsztár, 12. 50 A 
hetedik mennyország, 15. 
00 Rendőrök akcióban, 
17. 30 Add tovább!, 19. 
00 K r imi, 19. 30 Híradó, 
20. 35 Mike és Dave eskü-
vőhöz csajt keres  (amer.), 
22. 55 Nincs kiút (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Februári gondoskodás a kertekről

h u m o r - c s o k o r
– Mondja, gazduram, ha itt a Duna mentén 
lefelé megyünk tovább, hová jutunk?
– Hát, ha jól bírják az urak a gyaloglást, a 
Fekete-tengerhez.

A szőke csaj megy a városban kocsival. 
Elér a piroshoz. Kiszáll, odarohan az előtte 
álló teherautóhoz, és bekopog az ablakon. 
– Szia, Kata vagyok, és azt akarom monda-
ni, hogy potyog a rakományod. 
A sofőr felhúzza az ablakot és megy to-
vább. Következő pirosnál a szöszi megint 
odafut, és bekopog. A sofőr most már inge-
rültebben húzza le az ablakot. 
– Szia, Kata vagyok, és azt akarom monda-
ni hogy potyog a rakományod. 
Oda se neki! A sofőr megy tovább. Elérnek 
a harmadik piroshoz, megállnak, szöszi ro-
han és bekopog. 
– Szia, Kata vagyok, és azt aka…
–Szia, Zoli vagyok, és az utat sózom, vaz-
ze’!

– Jean, ugorjon már le egy doboz cigiért 
a trafikba!
…Hangos csörömpölés hallatszik…
– Azért az ablakot kinyithatta volna!

– Hogy köszön a rendőr az anyósának?
– ???
– Sokkolom a kezeit, drága mama!

Egy részeg odatámolyog a komáromi 
vasútállomás jegypénztárához. Kérdezi a 
pénztárostól:
– Mondja csak, mennyi idő alatt ér a vo-
nat innen Pozsonyba?
– Két óra alatt. 
– Na és Pozsonyból Komáromba?
– Ugyanannyi. Miből gondolja, hogy vis�-
szafelé nem ugyanolyan gyorsan közleke-
dik a vonat?
– Hát, tudja, karácsonytól szilveszterig 
csak egy hét telik el, de s�ilves�tertől ka-
rácsonyig vis�ont rohadt sok idő. 

Rejtvényimádók

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

A februári számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
március utolsó számában közöljük!

A csonthéjas gyümölcsök met-
szésekor, mondhatni észen kell 
lenni. Nem úgy, mint az almás 
termésűeknél, gyakorlatilag 
egész télen lehet metszeni, 
anélkül, hogy súlyos kárt okoz-
nának a fáknak. E fajtakörnél 
nagyon fontos a metszés, pon-
tos idejének betartása. 
A csonthéjasok között a leg-
inkább toleráns a szilva. Met-
szése a nyugalmi időszakban, 
bármikor történhet, de legjobb 
a rügyfakadáshoz közeli idő-
pont. A korai szilvákat a ter-
més betakarítás után is lehet 
metszeni. A közeli rokonság-
ban lévő meggyeket és cse-
resznyéket a tavaszi rügy-
fakadás után, júliusban és 
augusztus elején szabad 
metszeni. Az őszibarackot 
a vegetáció megindulása 
és a virágzás között kell 
nagyjából egy hónap alatt 
a legkisebb kockázattal 
metszeni. Az ennél ko-
rábbi időpontban nagy az 
ágbetegségekért felelős 
kórokozók fertőzésének 
kockázata, míg a metszés 
„kitolása” a termés csök-
kenésével és a fa kondíci-
ójának romlásával jár. Kajszi 
esetében az ág- és falehalást 
megelőzendő, a metszést a 
szüretet követő időpontra kell 
hagyni és augusztus végéig 
mindenképpen be kell fejezni, 
létezik egy alternatív időpont 
is; a rügyfakadást követően 
virágzásig. 
A csonthéjasok esetében sem 
árt a rügyek ismerete, függet-
lenül attól, hogy a fajt rügy-
fakadás előtt vagy után lehet 
metszeni. Aki először próbál 
rügyeivel ismerkedni, nem árt, 
ha nagyítóval indul a barátko-
zásra. Minden csonthéjasnak 
különálló virág- és hajtásr-

ügyei vegyes rügycsoportban 
helyezkednek el. Egy rügyala-
pon találhatóak a virág- és haj-
tásrügyek. A hajtórügyek so-
ványabbak, míg a virágrügyek 
teltebbek. A csonthéjasok 
virágrügyei mindig a vesszők 
oldalán helyezkednek el. Az 
őszibarackra jellemző például 
az, hogy vegyes rügycsoport-
jában két virágrügy között egy 
hajtás rügy van. 
A fajcsoportnál is vannak rö-
vid termőrészek. Mindjárt 
ilyen a bokrétás termőnyárs. A 
csonthéjasokon kívül a közeli 
rokon mandulára is jellemző 
termőrész, bár a mandulát a 

héjas gyümölcsök közé so-
rolják. A bokrétás termőnyárs 
alapja egy néhány centimé-
teres olyan rücskös vessző, 
amelynek csúcsán alakultak 
ki a rügyek, amelyek közül 
mindig a középső, vékonyabb, 
a hajtásrügy, a többi pedig 
virágrügy. A virágrügyekből 
termés lesz, a hajtásrügyből 
hajtás. 
Attól függően, hogy milyen 
kondícióban van a fa és mi-
lyen erős volt a metszés, vál-
tozhat a termőrész hosszúsá-
ga. A hajtás rendszerint több 
éven át bokrétás termőnyárssá 
alakul. Az idősebb bokrétás 

termőnyársakat érdemes eltá-
volítani, mert nem teljesítenek 
olyan jól, mint a fiatalabbak.
A rövid, olyan, legfeljebb tíz 
centis vesszőket, 2-10 cm-es 
vesszőket, amelyek oldalán 
virág- és hajtásrügyek vagy 
rügycsoportok helyezkednek 
el, termőnyársaknak nevez-
zük. Ezekből sokféle van. 
Mivel a nyársak oldalán a rü-
gyek a legkülönbözőbb variá-
cióban lelhetők fel, a szakem-
berek nagyon sok nyárstípust 
különböztetnek meg. Közülük 
három különlegesre hívjuk fel 
itt a figyelmet. A kajszira pél-
dául a csak egy-két gyümöl-

csöt kinevelő termőnyárs 
jellemző. Ezek a termést 
hozó év után, kopasz töves-
ként meredeznek, elszárad-
nak. 
Ezek nem tévesztendők 
össze a nemesített fák vad 
alanyaiból előtörő hajtások 
szúrós tövisben végződő 
rügycsoportjaival. Az ilyen 
vadócokat úgyis tőből el 
kell távolítani. 
Teljes értékű, félméteres, 
hosszú termővesszőnek szá-
mít az olyan, legalább ce-

ruza vastagságú vessző, ame-
lyik hármas rügycsoportokkal 
rakódott be. Ilyenek vannak 
szép számmal a jó karban lévő 
őszibarack, kajszi és mandu-
lafákon. 
Ettől eltérőek egyes cseresz-
nye és meggy fajták termő-
vesszői. Ezek oldalrügyei 
többnyire virágrügyek, de 
néha hajtásrügy is sorakozik 
közöttük. A vesszők csúcsr-
ügyei ugyanakkor kizárólag 
hajtásrügyek. Ezek ostorok 
lesznek, mert a virágrügyek 
miatt a vesszők gyorsan fel-
kopaszodnak.
  –ezm–

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha kísértést érez arra, 
hogy csapongjon a feladatok között, jusson eszébe, hogy a szét-
szórtság kizárja a hatékony munkát. Valamilyen oknál fogva azt 
hiszi, több minden megy majd jól, ha arra koncentrál, ami nincs 
rendben és mindenen javít egy kicsit. 
HALAK (február 21. – március 20.) Ma legjobb szándéka elle-
nére is féltékenységet érez, hiába ismételgeti magában, hogy ez 
csak birtoklási vágyból ered, tehát ostobaság. Annyira megfogta 
valami új kedvesében, hogy már a gondolat is megrémíti, hogy 
valaki más is érdeklődést ébreszthet benne és esetleg elveszítheti. 
KOS (március 21. – április 20.) Ha el akar fogadtatni másokkal 
valamit, akkor legyen udvarias és megértő, próbáljon úgy érvel-
ni, hogy beleéli magát a másik helyzetébe. Most nem segít sem 
az erőfitogtatás sem a ravaszkodás. Ne felejtse el, egy jó főnök 
képes megértően kezelni mások gyöngéit. 
BIKA (április 21. – május 20.) Tartózkodjon ezen a héten a nagy 
horderejű döntésektől, mert átmenetileg cserbenhagyta józan 
ítélőképessége. Ez vonatkozik szakmai és szerelmi kérdésekre 
egyaránt. Ne kötelezze el magát senki és semmi mellett a követ-
kező napokban, amíg nem látja tisztán a lehetőségeket és szán-
dékokat. 

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten az átlagosnál is 
több pozitív visszajelzésre lesz szüksége, ezért minden helyzet-
ben megmutatja magát. Nem az a célja ugyan, hogy elcsábítson 
bárkit is, de kisugárzása és vonzereje nem hagyja hidegen az 
ellenkező nem tagjait! Önbizalma hamar helyreáll. 
RÁK (június 22. – július 22.) Fontos az elkövetkező napokban, 
hogy új, szokatlan helyzetekben ne reagáljon mereven vagy szél-
sőségesen sem munkahelyén, sem magánéletében. Ez csak vesz-
tes helyzetbe hozná, amit azután nehezen tud saját előnyére fordí-
tani. Kerülje a konfliktusokat, ne akarjon mindent kézben tartani. 
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Mindig el tudja érni, 
hogy környezete elfogadja, hogy megbecsüljék és értékeljék mun-
káját, sőt személyét is. Kapcsolatai révén most javíthatja szakmai 
pozícióját, illetve lehetősége nyílhat arra, hogy bebizonyítsa, ér-
demes hinni önben. Ragadjon meg minden kínálkozó lehetőséget. 
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten a stressz-
nek inkább a pozitív hatásait élvezheti, ugyanis épp annyi a 
feszültség önben, hogy ne tudjon megállni, folyamatosan a 
maximum közelében teljesítsen. Eredményesen tisztázhat most 
korábbi félreértéseket, sőt pozitívan jöhet ki minden ilyen 
helyzetből. 

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Érdekes találkozóra 
kerül sor, ha nem tér ki az új kapcsolatok lehetősége elől. Az 
üzleti életben most keményebb és kíméletlenebb, mint általában, 
magánéletében viszont kenyérre lehet kenni, sőt talán nem árta-
na valamennyit megőrizni józanságából!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Az utóbbi időben sen-
ki nem törődött azzal, hogy ön mire vágyik. Ezen a héten megta-
nulja, hogy semmi szégyellnivaló nincs abban, ha szüksége van 
valakire. Bátran kerüljön közelebbi kapcsolatba azzal az ember-
rel, aki már régóta foglalkoztatja gondolatait. 
NYILAS (november 23. – december 21.) A sors ebben az idő-
szakban olyan új lehetőségeket kínál, amelyeket kár lenne elsza-
lasztani. Ne pazaroljon most a szükségesnél több időt és energiát 
olyan dolgokra, amelyek nem létfontosságúak. Legyen kész a 
változásra és a változtatásra, hiszen megérett rá az idő!
BAK (december 22. – január 20.) Meg kell tanulnia rendet ten-
nie vállalásai között, különben elaprózza energiáit. Ha egyszer 
nekikezdett a legfontosabb feladatnak, nem szabad félbehagy-
nia. Meg fog könnyebbülni, ha ezt már letudta és felszabadul 
annyi energiája, amivel játszva elintézi többi tennivalóját, ráadá-
sul ehhez segítséget is kap. 

MÁRCIUS A KÖNYV 
HÓNAPJA!

Gazdag könyvkínálattal 
várjuk kedves 
vásárlóinkat!
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Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel. : 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

ASZTALITENISZ

Tel .  :  0907 562 522,  035/7713 003
c leanc i tykomarno@gmai l .  com

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  *

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

Börze minden 
vasárnap!
Eladás – vásárlás

Telefon:
0903 762 511 . 

A komáromi Selye János Gimnázium csapata 2019. február 
18-án sikeresen vett részt az asztalitenisz bajnokság kerületi 
fordulóján Nyitrán. A lányoknak kemény küzdelem árán sike-
rült megszerezniük a 3. helyet, amivel megismételték tavalyi 
eredményüket. A csapat tagjai: (a képen balról) Szabó Csilla 
(III. C), Téglás Panna (I. A), Fehér Fruzsina (III. C) és Szigeti 
Fanni (III. A) nagyon koncentráltan játszottak, a verseny so-
rán folyamatosan segítették egymást és együttesen küzdöttek 
a célért. A lányok felkészítő tanára Diósi Viktor volt. 

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

a községi fejlesztési ervben is szereplő) telek. 
Tel. : 0907 789 807

Pedikúra / Pedikűr
Tel. : 0908 761 373. 
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KOSÁRLABDA LABDARÚGÁS

R Ö P L A B D A

CAPOIERA

ÚSZÁS

MBK Rieker COM-therm Komárom – Soproni KC
81:87 (24:19, 22:14, 20:31, 15:23)

Előkészítő 
mérkőzések

Marcelháza – Nagygyőröd 
5:0, góllövők: Bačik 2, Ta-
ibl, Gumbér, Kovàcs * Csicsó 
– Izsap 2:1, … – Ledeczki I. * 
Perbete – Héthárs 2:5, … – J. 
Stacho 2, D. Stacho 2, Szabó * 
Naszvad – Nyárasd 2:1, gól-
lövők: Benča, Magyar * Izsa 
– Ógyalla 1:8, Nothart 4, Seme-
niuk 2, Nikolič, Bugáň * Csal-
lóközaranyos – Lakszakállas 
4:5, … – Császár 4, Csápai * Női 
foci: Vasas SC U19/16 – KFC 
1:11 (1:4), góllövők: Pintér No-
émi 3, Tóközi Tímea 2, Pauer 
Tünde 4, Csicsó Andrea és Gaál 
Csenge * Tardoskedd – Duna-
radvány/Marcelháza B 10:2.

A IV. liga délkeleti csoportjának tavaszi sorsolása
16. forduló – Március 9-én, 14. 30-kor

Gúta – Tavarnok * Marcelháza – Garam-
kovácsi * (március 10-én) Szentpéter – 
Negyed * Nagysurány – Ímely* 
17. forduló – Március 16-án, 15 órakor

Párkány – Marcelháza * Tavarnok – Ímely * 
(március 17-én) Nyitrakörtvélyes – Szentpéter 
* Garamkovácsi – Gúta *

18. forduló – Március 23-án, 15 órakor
Gúta – Párkány * Marcelháza – Hodos * (már-
cius 24-én) Ímely – Garamkovácsi * Szentpéter 
– Felsőbodok *

19. forduló – Március 30-án, 15 órakor
Párkány – Ímely * (március 31-én) Szentpéter 
– Nagysurány * Újlót – Marcelháza * Hodos 
– Gúta *
20. forduló – Április 6-án, 15 óra 30 perckor
Gúta – Újlót * Marcelháza – Negyed * (április 
7-én) Ímely – Hodos * Alsószeli – Szentpéter * 
21. forduló – Április 14-én, 15 óra 30 perckor
Szentpéter – Nagytapolcsány * Nyitrakörtvé-
lyes – Marcelháza * Negyed – Gúta * Újlót – 
Ímely *

22. forduló – Április 20-án, 16 órakor
Gúta – Nyitrakörtvélyes * Marcelháza – Felső-
bodok * (április 21-én) Ímely – Negyed * Illés-
háza – Szentpéter *

23. forduló – Április 28-án, 16 órakor
Szentpéter – Marcelháza * Felsőbodok – 
Gúta * Nyitrakörtvélyes – Ímely *

24. forduló – Május 4-én,  
16 óra 30 perckor

Gúta – Szentpéter * Marcelháza – Alsószeli 
* (május 5-én) Ímely – Felsőbodok *
25. forduló – Május 12-én, 16 óra 30 perckor
Nagytapolcsány – Marcelháza * Alsószeli – 
Gúta * Szentpéter – Ímely *

26. forduló – Május 18-án, 17 órakor
Tavarnok – Szentpéter * Gúta – Nagytapol-
csány * Marcelháza – Illésháza * (május 19-én) 
Ímely – Alsószeli *

27. forduló – Május 25-én, 17 órakor
Marcelháza – Nagysurány * (május 26-án) Il-
lésháza – Gúta * Nagytapolcsány – Ímely * 
Szentpéter – Garamkovácsi *

28. forduló – Június 1-én, 17 órakor
Párkány – Szentpéter * Gúta – Marcelháza * 
(június 2-án) Ímely – Illésháza *

29. forduló – Június 8-án, 17 órakor
Gúta – Nagysurány * Marcelháza – Ímely * (jú-
nius 9-én) Szentpéter – Hodos *

30. forduló – Június 16-án, 17 órakor
Újlót – Szentpéter * Tavarnok – Marcelháza * 
Ímely – Gúta *

Barátságos találkozóval, egyfajta edzőmérkőzéssel zárta a múlt hetet a komáromi ko-
sárlabdacsapat. A hazai pályán a lelkes szurkolók hangzavarával kísérve a találkozó 
első két negyedében érezhető volt a komáromiak előnye, csak éppen a második félidőben 
a soproniak fordítani tudtak…

Az V. liga sorsolása

JÉGKORONG
Február 17-én) rendezték az 
AMHL hokiliga végső össze-
csapásait. A harmadik helyért 
az Ice Penguins és a Wild Bru-
ins csapata mérte össze erejét. 
A meccsen remekeltek a ka-
pusok, hiszen csak 1-1 gólt si-
került a játékosoknak a hálóba 
csempészni. Bár a hosszabbí-
tásban a W. Bruins támadott, 
mégis védekezni kényszerültek 
az utolsó percben. Ekkor a kapu 
mögül kipattanó korong Buček 
Ondrej előtt landolt, aki esélyt 
nem adva a kapusnak lőtte be 
a korongot, megszerezve ezzel 
a bronzérmet az Ice Penguins 
csapatának. 
Ezek után következett a nagy 
finálé, amelyre sok szurkoló 
érkezett. A meccs két főszerep-
lője a HK Komárno és a tatai 
THL csapata volt és igazán drá-
mai mérkőzést láthattunk. A ko-
máromiak már az első percben 
vezettek, de a tataiak gyorsan 
kiegyenlítettek annak ellenére, 
hogy három játékosuk lesérült. 
Ezután felváltva lőtték a gólo-
kat, végül a hazai csapat Močá-
ry Marek második góljával át-

vette a vezetést és nyerte meg a 
mérkőzést 5:4 és szerezte meg 
ezzel a tornagyőzelmet. 
A győzteseket ünnepélyes díj-
átadón köszöntötték. Külön 
értékelték a liga csapatainak 
legeredményesebb játékosait, 
a szezon legjobb kapusát, gól-
lövőjét és az MVP-t. 

Eredmények:
1. hely – HK Komárno (Močá-
ry Marek, csatár) * 2. hely – 
THL (Varga Gábor, hátvéd) * 
3. hely – Ice Penguins (Majer 
Sándor, csatár) * 4. hely – Wild 
Bruins (Kobolka Ferdinand, 
csatár) * 5. hely – Red Pirates 
(Spišiak Pavol, hátvéd) * 6. 

hely – Iron Cocks (Pados Zol-
tán, kapus)
Legjobb kapus: Koštialik Da-
niel, HK Komárno
Legjobb csatár: Kalmár János, 
THL
MVP: Greisinger Peter, HK 
Komárno

Kép és szöveg: Laki Réka 

Felvételünkön (balról jobbra, alsó sor) Szőnyi Juraj, felső sor: Balog Oskar, Zsidek Gejza, 
Pelant Roland, Illáš Henrich, Púchovský Ľuboš, Močáry Marek, Bernáth Peter, Trávniček 
Peter, Greisinger Peter, Horváth Tibor, hátsó sor: Goron Eduard, Černák Oskar

16. forduló – Március 9-én, 
14 óra 30-kor

FK Actív Nagykeszi – Szalka * 
Ekel – Hetény * Perbete – Gya-
rak * Zsitvabesenyő – Ógyalla 
* Naszvad – Udvard * 

17. forduló – Március 16-án, 
15 órakor

Ógyalla – Nagykeszi * (márci-
us 17-én) Nagygyőröd – Perbe-
te * Berekalja –Ekel * Hetény 
– Naszvad *

18. forduló
Március 23-án, 15 órakor

Nagykeszi – Ipolyság * Ekel – 
Léva * Perbete – Szalka * Gya-
rak – Ógyalla * Tardoskedd 
– Hetény * Naszvad – Nagygy-
őröd * 

19. forduló
Március 30-án, 15 órakor

Ógyalla – Szalka * (március 
31) Nagykér – Perbete * – Ekel 
* Nagygyőröd – Ekel * Hetény 
– Zsitvabesenyő * Udvard – 
Nagykeszi *

20. forduló – Április 6-án,
15 órakor 30 perckor

Nagykeszi – Hetény * Ekel – 
Nagykér * (április 7-én) Perbe-
te – Ógyalla * Naszvad – Nagy-
gőröd * 

21. forduló – Április 13-án, 
15 óra 30 perckor

Ekel – Perbete * (április 14-én) 
Nagykér – Naszvad * Nagy-
győröd – Nagykeszi * Hetény 
– Gyarak * Ipolyság – Ógyalla

22. forduló – Április 20-án, 
16 órakor

Ógyalla – Udvard * Nagykeszi 
– Léva * Perbete – Ipolyság * 
Szalka – Hetény * Naszvad – 
Ekel *

23. forduló – Április 27-én, 
16 órakor

Ekel – Tardoskedd * (április 
28-án) Naszvad – Perbete * 
Nagygyőröd – Nagykeszi * 
Ógyalla – Hetény *

24. forduló – Május 4-én,
16 óra 30 perckor

Ógyalla – Nagygyőröd * Nagyke-
szi – Nagykér * (május 5-én) Perbe-
te – Udvard * Ipolyság – Hetény * 
Zsitvabesenyő – Ekel * Tardoskedd 
– Naszvad

25. forduló – Május 11-én,  
16 óra 30 perckor

Ekel – Nagykeszi * (május 12-
én) Tardoskedd – Perbete * 
Naszvad – Zsitvabesenyő * Léva 
– Ógyalla * Hetény – Udvard *

26. forduló – Május 18-án, 17 
órakor

Ógyalla – Nagygyőröd * Nagy-
keszi – Naszvad * (május 19-
én) Perbete – Hetény * Gyarak 
– Ekel *

27. forduló – Május 25-én, 17 
órakor

Ekel – Szalka * (május 26-án) 
Zsitvabesenyő – Perbete * Tar-
doskedd – Nagykeszi * Ógyalla 
– Nagygyőröd * Berekalja – He-
tény *

28. forduló –Június 1-én,
17 órakor

Ógyalla – Ekel * Nagykeszi – 
Zsitvabesenyő * (június 2-án) 
Perbete – Berekalja * Hetény – 
Léva * Szalka – Naszvad *

29. forduló – Június 8-án,
17 órakor

Nagykeszi – Perbete * Ekel – 
Ipolyság * (június 9-én) Nasz-
vad – Ógyalla * Nagygyőröd 
– Hetény *

30. forduló – június 15-én
Perbete – Léva * Hetény – 
Nagykér * Udvard – Ekel * 
Ipolyság – Naszvad * Ógyal-
la – Tardoskedd * Gyarak – 
Nagykeszi.

Rajtol a VI. liga is
Lapzártáig nem érkezett meg 
a VI. liga sorsolása, ám már-
cius 10-én elindul a bajnok-
ság, amelynek menetrendje:
Újgyalla – Búč * Keszegfalva 
– Bajcs * Nemesócsa – Csal-
lóközaranyos * Bátorkeszi – 
Szilos * Vágfüzes/Kava – Pat 
* Ifjúságfalva – Dunamocs 
* Örsújfalu – Dunaradvány/
Marcelháza B * Nová Stráž – 
Radvaň/Marcelová B * Csicsó 
– Izsa * Valamennyi találkozó 
14 óra 30 perckor kezdődik. 

Február közepén rendezték 
meg Komáromban a IX. Fes-
tival de Capoeira elnevezésű 
bemutatót, amelyen a sport-
ág számos nemzetközileg el-
ismert művelője is tiszteletét 
tette. 

A rendezvény-
re ellátogató 
közönség egy 
rendkívül ma-
gas színvona-
lú eseményen 
vehetett részt, 
melyen hazai 
és nemzetkö-
zi vendégek 
u g y a n c s a k 
tiszteletüket 
tet ték. A nagy-
szabású ese-

mény csúcspontját a Határőr 
utcai (Pohraničná) általános 
iskola tornatermében tartották. 
A gyerek és felnőtt edzéseket 
az ismert brazil mester, Mest-
re Paçoca tartotta meg, de nem 
hiányozhattak a capoeira cseh 
professzorai, Tomáš Zummer, 
Karel Popovič és Miroslav 
Ridl sem. 

Két tapasztalt és csaknem azo-
nos erőviszonyokkal bíró csa-
pat találkozott ezen a felkészítő 
mérkőzésen. 
Az első negyedben is fej-fej 
mellett folyt a küzdelem, ám 
enyhe pályafölénnyel bírt a 
komáromi csapat, amelynek 
eredményeképpen az elő szü-
netben ötpontos vezetés mellett 
pihenhettek. A második negyed 
is hasonló körülmények között 
folyt, viszont egyre látványo-
sabb játékot mutatott be a hazai 
csapat. 
A második szünet után kelle-
metlen fordulat állt be, a ta-
lálkozás irányítását ugyanis 
átvették a vendégek. A sopro-
niak egy 6:17-es, csaknem szó-
lózásnak tűnő támadássorozat 

után végül 11-pontos előnnyel 
zárták a játékrészt. Még semmi 
sem volt veszve, a szurkolók 
abban bíztak, 
hogy sikerül 
a zárórészben 
talpra állnia a 
komáromiak -
nak, ám a fordu-
lat elmaradt. A 
soproniak, akik 
a magyar baj-
nokság élvona-
lához tartoznak, 
lényegében fo-
lyamatosan irá-
nyították a játé-
kot. Itt-ott megcsillant ugyan a 
komáromiak lelkesedése is, ez 
azonban kevésnek bizonyult, 
s végül ezt a negyedet nyolc-

pontos veszteséggel zárták, így 
hatpontos különbséggel, vere-
séggel zárták a találkozót. 

Komárom kosarasai
március 2-án Svit csapatát 
fogadják a komáromi sport-
csarnokban.

Eredményes, sikeres hetet zártak
VK Spartak SJE Komárom – COP Trencsén 3:2 (-27, 19, 18, -23, 6)

VK Spartak SJE Komárom – TJ Spartak Miava 3:0 (20, 23, 22)

Az extraliga 5 – 10. helyéért folyó küzdelem 4. 
fordulójában hazai pályán fogadták az egyetemi 
csapat játékosai. Az első szett elején percek alatt 
sikerült 4:0-ra elhúzniuk, ám a vendégek is ösz-
szeszedték magukat és 16:13-ról 16:18-ra fordí-
tottak. A komáromiak ezután visszaszerezték a 
vezetést, de 21:20-nál nem használták ki az adott 
lehetőségeket, a vendégek viszont igen. 
A második fordulóban óvatosabbak voltak a ko-
máromiak, ütéseik pontosabbak voltak, s bár a 
trencséniek is iparkodtak, ötpontos komáromi 
vezetéssel zárult a játékrész. A harmadik szett-
ben a vendégek kezdtek jobban, és a komáro-

miak csak 7:9-nél fordítottak 11:9-re. Egy ideig 
fej-fej mellett harcoltak, de végül a hazai csapat 
erősíteni tudott és 21:15-nél eldőlt a játékrész 
sorsa. A trencséniek azonban gondoskodtak a 
meglepetésekről. A negyedik játékrészben folya-
matosan irányították a játékot és megérdemelten 
győztek. A rájátszásban szerencsére hozták ko-
rábbi formájukat a komáromiak és megérdemel-
ten győztek. 
Komárom legjobbjai: Forró 3, Sládeček 7, 
Kubš 15, Hinduliak 17, Rehák 24, Rak 8, li-
bero Pati-Nagy és Habán A., (Sántta 1 és Pi-
elucha 7)

Az eredmény ellenére nem volt 
ez egy könnyű csata, hiszen a 
bajnoki táblázatban a második 
helyen áll a vendégcsapat. 
Jól kezdett a komáromi csapat, 
az első szettben folyamatosan 
irányította a játékot és elsősor-
ban az utolsó percekben muta-
tott játékával megérdemelten 
győzött. Nem mondható el ez a 
második szettről, amikor a ven-
dégek megemberelték magukat 
és folyamatosan veszélyeztet-
ték az egyetemisták térfelét. Itt 
is az utolsó percek döntöttek, 
amikor a komáromiak játékán 
jobban érződött a rutin. 
A szurkolók azt várták, hogy a 

miavaiak az utolsó harmadban 
még inkább összpontosítani 
tudnak, s erre a játékrész elején 
volt is néhány példa. Ennek el-
lenére a komáromiak folytatták 
remek szereplésüket és ennek 
köszönhetően értékes pontok-
kal gazdagodtak. 
Komárom legjobbjai: Rák, Re-

hák, Pati-Nagy, Habán, Hindu-
liak, Nagy, Sládeček, Ferencz, 
Forró, Sánta, Slezák, Pielucha, 
Kubš. 
A hét végén, március 2-án 
a komáromiak Zólyomba 
utaznak, ahol az 5. forduló-
ban küzdenek tovább a he-
lyezésekért. 

Százhalombattán rendezték meg a 2019. évi rövidpályás sze-
nior országos úszóbajnokságot, ahol rajtkőre állt a 80-84 éve-
sek korcsoportjában a komáromi úszósport nesztora, Bangha 
Dezső is, aki a KomKo úszóegyesület tagja. A gyorsúszás 400 
m-es távján ezüstérmes lett, a 100 m-es távon pedig ötödik-
ként ért célba. 



ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

ÚJSZÜLÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak soraink-
ból: a komáromi Selmecziová Jarmila (71 éves), 
Jankovičová Anna mérnök (73 éves), Lipkovics 
Irén (79 éves), Siffel Marián (33 éves), Szabó 
Ladislav 79 éves), Dócza Ladislav (84 éves), Ta-
polcsányiová Mária (68 éves), a gútai Vontsze-
mű Sándor (62 éves), az izsai Štefániková Mária 
(82 éves), a hetényi Sebőková Irena (86 éves), a 
szentpéteri Krásna Anna (81 éves), a keszegfal-
vai Mujzerová Helena (89 éves), az ekeli Simo-
nová Mária (86 éves) és Beke Béla (71 éves), a 
dunamocsi Antal Michal (77 éves), a megyercsi 
Machalická Eszter (40 éves), a magyarfalui Ko-
váčová Miroslava (70 éves), a kolozsnémai Vö-
rös István (72 éves), az okánikovói Masár Ľudo-
vít (70 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a vágfarkasdi 
Ordódy Zalán, a kisújfalui Balogh Do-
minik, a komáromi Jakab Erik, Szabó 
Roland, Palasová Eliza Sofia, Sabo Oliver, 
Molnár Dávid és Danczi Tamara, az ímelyi 
Horján Mia, a szilosi Babiš Sebastian, a zalabai 
Leczkiová Sofia, a kolozsnémai Radošicky Pat-
rik, a kőhídgyarmati Kotroczó Denis és a kavai 
Brúder Ján.
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Elmentem, mert mennem kellett,
de a szívetek mélyén
örökké veletek leszek. 

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk március 3-án,

halálának első évfordulóján
Nagy Gézára

Gútán. 
Akik ismerték és szerették,

őrizzék meg emlékezetükben. 
Emlékét őrző családja

A Dunatáj receptkönyvéből

Omlós sült hús
Hozzávalók ( 4 adag:

1 kg sertés karaj
1 ek Worchestershire 
szósz
1 dl sör
70 ml balzsamecet
1 ek méz
½ tk fokhagymapor
½ tk durvára őrölt 
rózsabors
só

Hozzávalók:
1 tasak száraz élesztő
1 és ½ bögre meleg víz 
(1 bögre = 250 ml)
½ bögre cukor
1 bögre sűrített tej
2 nagy tojás
1 teáskanál só
1/4 bögre vaj 
6 és ½ – 7 bögre liszt
olaj a sütéshez
porcukor a tetejére

New orleans-i fánk

Elkészítés:
Az élesztőt keverjük össze 1/2 bögre vízzel és egy kanál cukor-
ral, hagyjuk állni kb. 5 percig. A vajat olvasszuk fel a maradék 
vízben, majd keverjük az élesztős vízhez, adjuk hozzá a mara-
dék cukrot, a sűrített tejet, a két felvert tojást és a sót. 
Ha robotgép van, akkor a dagasztókarral kezdjük el beledol-
gozni a nedves összetevőkbe a lisztet, először csak 4 bögrényit, 
aztán folyamatosan adagoljuk a többit, amíg egy viszonylag 
kemény, de még rugalmas tésztát kapunk. 
Egy nagy tálat olajozzuk ki, tegyük bele a tésztát, majd olajoz-
zuk meg a tetejét is. Takarjuk le, és hagyjuk 4–24 órát kelni. 
Nyújtsuk ki kb. 1 centiméter vékonyra, majd vágjuk fel olyan 
6x6 cm-es négyzetekre, és süssük ki olajban. Mindkét oldalnak 
közel 2-3 perc kell, hogy aranybarna legyen. Csöpögtessük le, 
és még melegen szórjuk meg porcukorral. 

Elkészítése:
 Melegítsük elő a sütőt 90 fokra, légkeveréssel. 
A húst minden oldaláról pirítsük körbe zsiradékon, hogy kérget 
kapjon, majd fektessük egy nem túl nagy tepsibe. Hintsük meg 
sóval, borssal, fokhagymaporral. 
Keverjük el a balzsamecetet a Worchester szósszal és öntsük a 
húsra. Csorgassuk rá a mézet, öntsük alá a sört. Jól zárjuk le alu-
fóliával és a tegyük a sütőbe 4-5 óra hosszára. Mindvégig ala-
csony hőmérsékleten, 90 oC fokon sütjük!
Akkor van kész, amikor a sertéshús lágyan omlik és könnyen 
szeletelhető. Olyan isteni zaftos és ízletes így a hús, amit hagyo-
mányos módon, magas sütési hőmérséklet mellett soha nem tud-
nánk elérni!
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Eladó kertes családi ház Gelléren. 
Érdeklődni lehet

a 0908 520 501-es telefonszámon. 

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk 
köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,

a jó barátoknak és mindazoknak,
akik február 26-án elkísérték

utolsó útjára, a komáromi római
katolikus temetőbe a szeretett férjet,  

édesapát, apóst és nagyapát,
Czibulka Istvánt

(Öcsi),
aki életének 71. évében távozott szerettei 

köréből. Köszönjük a részvét őszinte
szavait és a virágokat, melyekkel mély fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek. 
Emlékét őrző családja

március 2-án Lujza
március 3-án Kornélia
március 4-én Kázmér
március 5-én Adorján, Adrián
március 6-án Leonóra
március 7-én Tamás
március 8-án Zoltán

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat. 

GRATULÁLUNK

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195


