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A Kuciak-gyilkosság szálai
egyértelműen Gútához kötődnek

Múlt héten csütörtökön
ismét bevetésen voltak
a rohamrendőrök

Kéri János:

Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

A Gúta és Ifjúságfalva közötti, viszonylag eldugott helyen levő ártért szállták
meg a rendőrség szakemberei, akik meg nem erősített információk szerint
azt a fát keresték, amelyen nagy valószínűség szerint lőgyakorlatozott az a
gútai páros, akiket Ján Kuciak és Martina Kušnírová megölésével vádolnak. A

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

helyszínre az egyik, előzetes letartóztatásban levő vádlottat is elhozták, akinek a
segítségével rá is leltek a termetes fára.
Miután a helyszínelők a fa Magyarországon
vásároltak bérgyilkosok módszeresen kétörzsén lövések okozta sérü- marokfegyvert. Amennyiben szültek tettükre.
lésekre találtak, a tűzoltóság a két áldozat boncolása során Tekintettel arra, hogy felderíKi mindent
Szépséges nők,
gútai részlegétől kértek se- előkerült golyókkal azonos re- tés alatt levő ügyről van szó, a
gítséget. A kivonuló tűzoltók cézésűek a fa törzséből kiemel- rendőrség egyelőre nem adott
Megtesz értünk, a nő,
Jó asszonyok,
a fát kivágták, legallyazták. tek, úgy egyértelmű, hogy a ki bővebb információt.
Dajkál, ápol,
Kívánunk boldog,
Időközben a helyszínre érkezett egy nyitrai rendszámú
És felnevel ő.
Víg nőnapot.
vontató is, amelyre a fatörzset
felhelyezték, majd a szakértői
laboratóriumba szállították. A
nyomozókat nagy valószínűKomárom Város felhívja adóköteles polgárait és jogi személyeit az ingatlanadó, az ebadó, ség szerint az érdekelte, hogy
a nem nyereség orientált játékautomaták, valamint a kommunális, az apróbb építkezési milyen lőfegyverrel rendelke- Február 26-án a Szlovák Köztársaság kulturális minisztere,
hulladék, illetve a bérbe adott épületek, építkezések és telkek utáni, 2018-ig származó zett a két bérgyilkos, M. Mi- Ľubica Laššáková részvételével ünnepélyesen átadták a komároslav és Sz. Tamás, akik Zs. romi Újvárban lévő úgynevezett várkaszárnya tetőszerkezetébevételeik adóhátralékainak befizetésére legkésőbb 2019. március 10-ig.
Alena megbízását teljesítve nek újabb felújított részét.
Ez a felhívás lehetőség arra, sk email címen, vagy a 035/28 romi Városi Hivatal Gazdasági ölték meg a fiatal újságírót és A nemzeti műemlékként nyil- házunkat 1.6.” projekt keretén
hogy az érintettek áttekint- 51 330, 331, 353, 334, és a és pénzügyi szakosztályán kap- menyasszonyát. Informáci- vántartott és az UNESCO váro- belül a kaszárnyaépület újabb
sék tartozásaikat, s azokat a -317-számú telefonon a Komá- hatnak.
óink szerint a gyilkossághoz mányosi jegyzékén szereplő ko- része került felújításra a Szlomegadott időszakban befizetvák Köztársaság Kulturális
hessék. A 2019. március 10-i
Minisztériuma támogatásával.
határidő lejárta után a város
Az eseményen Komárom polkénytelen lesz a hátralékokat
gármestere, Keszegh Béla,
a vonatkozó törvényeket alkalvalamint két alpolgármestere,
A Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre karöltve a Csemamazva behajtani, illetve zálogVarga Tamás és Ondrej Gajdáč
dok Komáromi Városi Szervezetével és a Komáromi Városi Művelődési Központtal- „
ba helyezni az adós ingatlanját.
mellett többek között tiszteletét
Március van, s határtalan az élet” címmel rendezi meg a helyi óvodák és iskolák hagyoA befizetés történhet banki áttette Rigó Konrád (a kulturális
mányos ünnepi műsorát. Köszöntőt mond Stubendek László, a Csemadok komáromi váutalással, készpénz befizetéssel
minisztérium államtitkára), Perosi szervezetének elnöke. A szervezők és a szereplők – Ferencesek Utcai óvodások, Jókai
a városi hivatal pénztárában,
ter Hajnala (a minisztérium titMór Alapiskola tanulói, Selye János Gimnázium diákjai, Selye János Egyetem hallgatói,
illetve bankkártyán, esetleg
kárságának vezetője) és Gráfel
Nagy Ferenc versmondó, Vmk-GAUDIUM, valamint a Selye János Gimnázium egyesímegegyezés útján, részletekLajos (a felújítási munkálatok
tett kórusa és hangszeres kamaraegyüttese – tisztelettel és szeretettel várnak mindenkit
ben törlesztve.
vezetője is.
–vt–
Ľubica Laššáková
a rendezvényre: az 1848-as márciusi ifjak emléke előtti főhajtásra, és a műsort követően
Információkat – személyesen
kulturális miniszter
Egressy Béni szobrának megkoszorúzására.
– a városi hivatal Vársor utca
Adományozza
A rendezvény időpontja: március 14., csütörtök 17 óra.
3. alatti, a Tiszti pavilon első
máromi erőd a legkiemelkedőbb
Helyszíne: Komáromi Városi Művelődési Központ (Vmk) színházterme.
emeletén, a 18-as számú irodákatonai építmények közé tarto- adója 2 százalékát
ban, illetve az odp@komarno.
zik. 2018-ban az „Újítsuk fel

Ideje rendezni az adósságokat!

További szakasza újult meg
a komáromi kaszárnya
tetőszerkezetének

A komáromi óvodák és iskolák
ünnepi műsora március idusa elé

Fico Bugáron keresztül zsarolta Kiskát?

Bugár Béla a minap arról panaszkodott, hogy elege van abból, hogy neki
kell kibékíteni a közjogi méltóságokat.
Ezzel szemben Andrej Kiska arról számolt be, hogy Fico zsaroló ajánlatát
Bugár közvetítette számára. Most akkor békít vagy beáll a sorba?
Kiska szerint a KTAG cég ügyvezető
igazgatója ellen indított büntetőeljárás Robert Fico, a Smer-SD elnökének bosszúja azért, mert az államfő azt
üzente neki: nem nevezi ki őt az Alkotmánybíróság élére, tehát elutasította,
hogy az Alkotmánybíróságon töltse a
politikai nyugdíját.
Kiska utalt rá, hogy Fico az ellene folytatott küzdelem során visszaélt a közintézményekkel is. A fenyegetésekről
állítólag tudott Bugár Béla, a parlament
alelnöke és Peter Pellegrini kormányfő
is. Sőt Kiska állítása szerint Bugár adta
át neki Fico üzenetét, miszerint a Smer
elnöke pályázni fog az alkotmánybírói
posztra, és az államfő vagy kinevezi őt
az Alkotmánybíróság elnökévé, vagy tovább fog harcolni ellene. Az elnök erről
tájékoztatta Pellegrinit is, aki néhány Ficóval közös találkozón is részt vett.
„Végeztem Robert Fico parlamenti
képviselővel” – üzente a szóvivőjén

keresztül Andrej Kiska államfő. Roman
Krpelan hozzátette: a továbbiakban
már csak az ügyvédeiken és a bűnüldöző szerveken keresztül fognak kommunikálni. „Ez nem egy valóságshow,
itt az elnök zsarolásáról van szó. Fico
minden civilizációs határt átlépett” –
közölte Krpelan.
Bárhogyan
is
nézzük e kijelentést,
elég
súlyos vádnak
tekinthető, de azt
azért
érdemes
megnézni, hogy
ki is állítja ezt.
Történetesen az
ország köztársasági elnöke, aki a
megítélések szerint az elmúlt 30
évben talán egyik (ha nem a legjobb)
államfője volt ennek a respublikának.
Mondjuk, azt sem szabad elfelejteni,
hogy eddig nem volt túl magasra téve
a léc…
Ahhoz már hozzászokhattunk a szlovákiai politikai kultúrában, hogy a
közszereplőink nem ódzkodnak a
legváltozatosabb politikai prakti-

kák, módszerek alkalmazásától sem.
Legyen szó telekbizniszről, manipulációról, az uniós alapok módszeres
fosztogatásáról vagy éppen a korrupció leggátlástalanabb elburjánzásáról.
Hogy nem babra megy a játék, azt tudjuk Ján Kuciak és kedvese hidegvérű
kivégzése óta,
illetve az ezzel
kapcsolatban
kibukott maffia
államközi ös�szefonódásai
okán. Az államfő zsarolása viszont egy újabb
mérföldköve a
demokrácia leépítésének, ami
sok egyéb hasonlóság után
egy további ékes bizonyítéka a mečiarizmus visszatértének.
Eddig „csupán” az a vád terhelte Bugár Bélát, hogy leghűbb vazallusként
kiszolgálója és fenntartója mindennek,
azzal viszont, hogy személyes közvetítést is vállalt az államfő zsarolásában, ismét átlépett egy Rubicont.
Bár a szlovák nacionalista toposz min-

dig is ferde szemmel nézett a felvidéki magyarokra, történelmi okokból
kifolyólag, ugyanakkor a magyar politikum megannyi hibájával együtt a
fontos pillanatokban mindig tudta, hol
áll és a demokratikus oldal mellett tört
lándzsát, ami miatt a toleránsabb szlovákság köreiben mindig kiváltott egyfajta megbecsülést (ha hálát nem is).
Az MKP jelenleg is ezen az oldalon
áll, ám a 30 éve a politikában evickélő dinoszauruszunk gumigerincsége
meglehetősen rossz fényt vet ránk,
ezért éppen ideje lenne, hogy ne azonosítsanak vele.
A különböző maffiózós filmekből tudjuk, hogy a nagykutyák hogyan kezelik és mennyire becsülik az ilyen
közvetítő postásokat, ezért nem igazán
értjük, hogy maga Bugár mire számít
egy ilyen kutyaszorító helyzetben?
Ideje lenne talán felszólítani valakinek, hogy eljött az ideje visszalépnie
a köztársasági elnökválasztástól és
egyszer s mindenkorra kivonulnia a
közéletből, mielőtt még olyan károkat
nem okoz, melyek visszafordíthatatlanok lennének közösségünk számára
(ha még nem okozott elég ilyet).
Csonka Ákos

a PodunajskoDunatáj
Polgári Társulásnak!

Felhívjuk olvasóink szíves
figyelmét, hogy az adóbevallást készítő természetes
és jogi személyek, valamint
az alkalmazottak idén is felajánlhatják jövedelemadójuk 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
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Követésre méltó példa Hagyományt akarnak teremteni a volt PRIEMKO-sok
Dunaszerdahelyről

Évek, sőt évtizedek óta komoly problémát jelent a kóbor kutyák esete nem csak Komáromban, de a járás szinte minden
településén. A probléma megoldására egyszerű, s talán éppen
ezért is nagyszerű megoldást vezettek be Dunaszerdahelyen,
amely követendő példa lehet az önkormányzatok számára.
A dunaszerdahelyi önkormány- költségeit. A város ezzel akarzat ugyanis úgy döntött, hogy ta megoldani a kóbor kutyák
a kötelező chip beültetése to- problémáját. A városi képvivábbra is ingyenes
selő-testület a februári
lesz azoknak a helyi
ülésén ismételten úgy
kutyatulajdonosoknak,
döntött, hogy ha a kuakik befizették az adót
tyatulajdonos nyilvána kutyájuk után. A chip
tartásba veteti a kutyáingyenes beültetését
ját, és az eb chipet kap,
már hat éve biztosítakkor az ezzel kapcsoja a város. Kutyachip
latos költségeket az álalapján nagyon gyorlatorvosoknak továbbra
san
beazonosítható
is kifizeti a város. Erre
az eb tulajdonosa, s az utcára azonban csak az ebadó befizekerült jószág gyorsan vissza- tése után kerülhet sor. Csak az
kerülhet korábbi otthonába. a feltétel, hogy a chip beülteHájos Zoltán polgármester el- tését egy olyan állatorvos vémondta, hogy a chipek beve- gezze, akinek szerződése van
zetését igazolta a mindennapi az önkormányzattal” – zárta
élet. Dunaszerdahely az első tájékoztatóját Dunaszerdahely
városok egyike, amely magára polgármestere.
vállalta a chip beültetésének a
(hírek.sk alapján)

Áttekintés Európa politikájáról

A Komáromi járás legnagyobb szolgáltatóipari vállalata éveken
át a PRIEMKO volt, amely a rendszerváltást követően felaprózódott, és már csak a múlt – fájó – emléke maradt. Február 23-án
első ízben került megrendezésre a cég volt munkatársainak nagytalálkozója, amelyen mintegy 110 volt dolgozó és a cég utolsó
vezetősége is részt vett. A főszervező, Beke Vince (BV-TV tulajdonosa) elmondása szerint 20-25 év eltelte után nagy sikernek
könyvelhető el ez a jó hangulatú találkozó, ahol finom gulyás
és mangalica kolbász is asztalra került. A vidám hangulatról a
KRÉM zenekar gondoskodott, így a tánc sem maradt el. A siker
hatására a résztvevők szeretnének hagyományt teremteni, és minden évben megrendezni a volt PRIEMKO-sok találkozóját. Találkozzunk jövőre is!
Mgr. Beke Enikő

Beszélgetés az EU aktuális témáiról

Megjelent Kristóf Réka első CD-je

Még a nemzetközi piacon történő forgalmazása előtt Komáromban, a Madách Könyvesboltban kapható a 2017-es Virtuózok komolyzenei tehetségkutató verseny abszolút győztesének, a
A német és a szlovák külügyi államtitkárok részvételével február 27-én tartották meg a Selye járási székhelyen felcseperedett Kristóf Rékának debütáJános Egyetemen a szlovák külügyminisztérium által szervezett #mysmeeu – Beszélgetés az ló lemeze. A korhű barokk hangszereken játszó, müncheEU aktuális témáiról elnevezésű rendezvényt, amelyen először került sor arra, hogy a diskur- ni Accademia di Monaco együttessel nyár végén közösen
zusba külföldi politikustokat is bevonjanak.
készítették el In furore című lemezüket, amely javarészt
A rendezvényt Juhász György, arra, hogy mivel határmenti már hallgatók is bekapcsolód- azokat a Vivaldi- és Händel-kantátákat tartalmazza,
amelyek a felvidéki fellépéseik során, a hazai hallgatóság
a Selye János Egyetem rekto- városról van szó, magas azok hattak az eszmecserébe.
ra nyitotta meg, aki kiemelte, száma, akik Magyarországon Az egyetem két hallgatója – körében is nagy sikert arattak.
hogy egyetemük több, mint dolgoznak vagy vásárolnak be. Sánta Kamilla, Belák Lajos Réka mindennapi programja esten énekel. Debütáló
egy regionális intézmény, hi- „Ha visszagondolunk a negatí- – és Michael Roth, a német napjainkban is „teltházas”, már- lemezén felcsendül az a
szen nemcsak szlovákiai, de vumokra, könnyen tudjuk ér- külügyminisztérium európai cius 21-én egy óbudai Bach- két Vivaldi- és egy Händel-motetta, amelyeket az
magyarországi hallgatókkal is tékelni a pozitívumokat. Azok ügyekért felelős államtitkára,
Accademia di Monacoval
rendelkezik. Nem ez volt az számára, akik még nem éltek a valamint szlovák kollégája,
a komáromi református
első alkalom, hogy a hallga- 15 évvel ezelőtti rendszerben, František Ružička, – Martin
templomban is bemutattak,
Strižinec moderátor irányítása
tók bővíthették uniós ismere- ez nehezebb” – mondta.
de a lemez anyaga kiegéteiket, hiszen az egyetem több Cséfalvay Katalin a közle- alatt – az Európai Unió jelentőMadách Könyvesboltban volt
szült egy másik Händel-mo- a CD beszerezhető, de a jövő
beszélgetésnek, fórumnak, in- kedési infrastruktúrát emelte ségét boncolgatták.
formációs napnak és uniós in- ki, elmondása szerint az unió A beszélgetés alatt nagy figyel- Szlovákiában még nem, de tettával is. Érdekesség, hogy a héttől több ország boltjaiban is
tézmények képviselőivel való nyomait szinte Szlovákia ös�- met kapott a Brexit, amelyet Csehországban már a közegész- CD tájékoztató füzetecskéje a forgalmazásra kerül a korong.
találkozásnak is helyet adott szes régiójában fellelhetjük. Ružička viccesen az „elbú- ségügyi szakemberek feltar- német és angol szövegen kívül Ezen felül csak reménykedni tumár. Az egyetem rektora arra Cséfalvay egy másik fontos csúzni és maradni” jelszóval írt tóztattak egy hússzállítmányt, magyar nyelvű információkat is dunk, hogy a művésznővel hais kitért, hogy az SJE közel 70 területként jelölte meg az okta- le. A britek helyzete Roth meg- amelyben a 4 800 kg-os szállít- tartalmaz.
marosan komáromi pódiumon
partnerintézménnyel rendel- tást, ahol a hallgatói mobilitás ítélése szerint is kaotikus, úgy mányban 1 200 kilogrammnyi, Március 8-ig csak a Jókai utcai is találkozhatunk.
szalmonellával fertőzött csirkekezik a CEEPUS, Erasmus+
combot találtak. Ha Csehország
és Makovecz-program keretenem engedi majd be a szárnyas
in belül, amely további esélyt
szállítmányokat – tanulva észanyújt az egyetemisták külfölki szomszédainktól érkező mardön való tapasztalatszerzésére,
hahúsok esetéből –, hamarosan
az EU nyújtotta lehetőségek
Szlovákiában köthetnek ki ezek Elsősorban a hirtelen felmelegedett kora tavaszi időjáráskiaknázására.
a kétes szállítmányok. Az EU nak köszönhetően, a Komáromi járásban is egyre többen
František Ružička, Szlováilletékes bizottsága időközben keresik fel az orvosi rendelőket azért, mert kullancsot takia külügyminisztériumának
figyelmeztette a cseh hatósá- láltak magukon.
államtitkára oszlopos tagja a
got, hogy hagyjon fel a len- A közhiedelemmel ellentétben, különböző tünetek jelentkeznek.
#mysmeeu keretein belül rengyelországi hússzállítmányok a kullancsok nem a fákról „tá- A két leggyakoribb kullancs terdezett beszélgetéseknek. Az
madják” meg áldozataikat és jesztette betegség a Lyme-kór,
ellenőrzésével…
államtitkár elmondása szerint
nem is kizárólag az erdőben és az agyvelőgyulladás.
fontos, hogy találkozzanak a
jelenthetnek veszélyt, hanem a Ha viszont a csípés helyén
hallgatókkal és megismerjék az
fűben, bokrok alacsony ágain koncentrikus körök terjedéEU-val kapcsolatos állásponttartózkodnak, és az arra sétáló se látható (ez a csípés utáni
jukat, nézeteiket. Szlovákia elősegítését célzó programok- véli, szükség lenne egy másoállatok szőrébe, vagy az ember naptól kezdve, akár hónapok
15 éves EU-tagsága kapcsán nak hála, napjainkban sokkal dik népszavazásra. Szó esett
Március 8-án, 16 órakor
ruháira akaszkodnak fel.
kiemelte, hogy az eltelt évek bátrabbak a diákok és egyre még a V4-ekről, a szlovákmúlva is jelentkezhet), izomnyitja következő kiállítását
Leginkább a lágyabb bőrrészeket és izületi fájdalom, komoly
megtanítottak az együttműkö- szívesebben töltenek néhány német, illetve német-francia
a komáromi Limes Galéria.
kedveli, mint az ágyék, hónalj, fáradtság jelentkezik, ha a csídésre és arra, hogy legyenek szemesztert külföldön, mert a együttműködésről, az Egyesült
Ezúttal a pozsonyi Vydra
térdhajlat, törzs, de a hajas fej- pés helyén a piros folt terjed, a
terveink, legyen víziónk. Az nyitott határok miatt már tud- Államok EU-t érintő lépéseiIparművészeti Középiskola
bőr is gyakori előfordulási helye. csípést követő két héten belül
ről, a választásokról, valamint
Európai Uniót Európa leg- ják, mi vár rájuk odakint.
kerámiatervező-szakának
Kullancs csípés esetén nem kell láz, szédülés, fejfájás mutatjobb projektjének nevezte, de A beszélgetés során természe- az északi és déli államok oktadiákjai és pedagógusai, vafeltétlenül pánikba esni, hiszen kozik, ha arcidegbénulás, vagy
azt is hozzátette, hogy vannak tesen a május 25-én esedékes tásbeli különbségeiről is.
lamint a Szlovákiai Keráminem mindegyik kullancs fertő- szívritmus zavar jelentkezik,
megoldandó problémák. Ilyen EP-választás is terítékre került. A hallgatóság a Slido alkalkusok Céhe tagjai mutatják
zött, ezért nem is biztos, hogy ha a fülcimpa vagy az emlőpéldául az álhírek terjesztése, Éder kiemelte, hogy a legfon- mazás segítségével kérdéseket
be alkotásaikat. A tárlatot
lesznek tünetek. Ha mégis lesz- bimbó megduzzad, liláspiros
a kiberbűnözés és a verseny- tosabb az információcsere, a tehetett fel, melyek megváladr. Farkas Veronika művének, akkor attól függően, hogy lesz, de nem fáj és a duzzanat
képesség fenntartása, azonban megfelelő szintű tájékoztatás: szolása a beszélgetés szerves
szettörténész mutatja be.
vírus vagy baktérium okozza, 1 hétnél tovább tart, okvetlemind közül a legaktuálisabb a lakosok szintjétől egészen részét képezték.
a közelgő EP-választás, me- az unió vezetéséig. A megye
nül forduljunk orvoshoz. Ha
lyen 5 évvel ezelőtt Szlovákia alelnöke felhívta a fiatalok fiasszimetrikus, vándorló térdiaz egész unió legalacsonyabb gyelmét arra, hogy az uniótól
zületi duzzanat jelentkezik, de
részvételi arányát produkálta.
csak csekély fájdalom kíséri,
nem kell félni, gondolkozzaSokáig a hiszékeny idős embereket éjszakánként hívták az „ismerősök”, akik arra hivatA megnyitót követően sor nak nyílt elmével és hagyják,
tudatzavar, járászavar esetén,
kozva, hogy közvetlen családtagjuk balesetet szenvedett, azonnali segítséget kérve nagyobb
került az első beszélgetésre, hogy az idősebb generáció
vagy ha a csípés a fejen történt,
mennyiségű pénzt csaltak ki. Úgy tűnik, a szélhámosok módszere azóta már finomult, mert a
melynek résztvevői Cséfalvay átadja tapasztalait. Keszegh
minden esetben forduljunk
múlt hét folyamán megyénkben már átutalási tranzakcióval próbálkoztak.
Katalin, a parlament külügyi szerint létezik mód arra, hogy
szakemberhez, mert nyirokcsoFebruár végén egy nyitrai, 73 éves nyugdíjas rendőrségi nyomozóknak még idejében sikerült
biztottságának elnöke, Igor Brüsszel egy olyan kis ország,
mó-duzzanatot, valamint nagy
férfit csaknem 11 ezer euróval rövidített meg kapcsolatba lépniük a bankkal és megakadáÉder, Nyitra megye önkor- mint Szlovákia hangját is megeséllyel okozhat központi idegegy szélhámos, aki banki alkalmazottként mu- lyozni a pénz egy részének átutalását. Az ügymányzatának alelnöke és Ke- hallja, ám ahhoz az kell, hogy
rendszeri szövődményt!
tatkozott be. Azt állította a telefonáló, hogy egy ben csalás miatt indított büntetőeljárást az illeszegh Béla, Komárom polgár- jól működő diplomáciánk leA legfontosabb szabály azonmegadott időpontig sürgősen meg kell szüntet- tékes vizsgálótiszt.
mestere voltak.
ban az, hogy minden szabadgyen, megtaláljuk azokat, akik
nie a bankszámláját, és a rajta lévő összeget át A rendőrség ismételten felhívja az idős polgáA beszélgetés során mindhá- az unióban tényleg segítenek
ban töltött nap után nézzük át
kell utalnia egy másik számlára, mert különben rok figyelmét, ne hagyják magukat becsapni,
rom politikus egyetértett ab- nekünk, pontosan elmondjuk,
gyermekünk, családtagjaink
elveszíti a bankban tartott pénzét. Az idős férfi ha ismeretlen személy lép velük kapcsolatba és
ban, hogy a 2004 előtti Szlo- mit akarunk és ne fogadjuk
bőrét, hiszen ha a kullancs rövégül beleegyezett az ügyletbe, és a telefonba készpénz átadására vagy átutalására igyekszik
vákia rendkívül pozitív irányba el, hogy másodrendű polgávid ideig volt a bőrben, a fertőmegadta a számlájával kapcsolatos összes hoz- őket rábírni, minden esetben kérjék ki közeli
fejlődött az unióba való be- rokként tekintsenek Szlovákia
zés kialakulása mindkét veszézáférési adatot, ám ezután a szélhámos azonnal hozzátartozóik vagy más megbízható személy
lépést követően. Komárom lakóira.
lyes betegség tekintetében igen
11 ezer euró készpénzt utalt át a számláról. A tanácsát.
polgármestere emlékeztetett A rendezvény második felében
valószínűtlen.

Már csirkét
se együnk?

Támadnak
a kullancsok!

Porcelánok
tárlata

Kiapadhatatlan a szélhámosok ötlettára
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Dél-Komárom
újabb elismeréseket
kapott

Múlt héten csütörtökön átadták az Év befektetője díjakat Budapesten. A 2018-ban
megvalósított
kiemelkedő
technológiai
fejlesztéseiért
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elismeréseit nyolc
vállalat kapta meg.
Az év ipari parkja címet a komáromi érdemelte ki. A Duna-parti város önkormányzata
még 1998-ban nyerte el Ipari
Park címet, amely akkor nyolcvan hektáros területen kezdte
meg működését.
2015-től az immár százhúsz

hektárra bővült ipari parkot választotta beruházása helyszínéül a lengyel Alumetal, a svájci
Autoneum, a kínai BYD, valamint legutóbb a dél-koreai SK
Innovation is.
A beruházások értéke meghaladja a 116 milliárd forintot és
összesen több mint ezer munkahelyet teremtenek a városban – hangzott el az indoklásban. A díjat dr. Molnár Attila
polgármester vette át Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminisztertől, illetve Ésik Róberttől, a HIPA elnökétől.
Az év technológia-intenzív beruházása címet a Komáromban
építkező, dél-koreai SK Battery Hungary Kft. kapta.

A martosiak jogosan büszkék őseik hagyományaira

A múlt értékeinek megőrzése nélkül nincs jövendő

Martos a történelmi Komárom vármegye területén, Ógyallától 4 km-re nyugatra, Komáromtól 17 km-re északra fekszik,
a Nyitra és a Zsitva folyók által közrefogott lapos, vizenyős
területen. A falu központjában található a mintegy 1-1 hektárnyi területű Horváth- és Héder-tó. A tájat a nyárfaligetek,
folyóparti füzesek, csalitok és vadvirágos rétek teszik változatossá. Közigazgatási területe csaknem 20 km². Itt folyik
a Zsitva az Öreg-Nyitrába, maga a falu a két folyó közötti,
töltésekkel védett területen található. Az Öreg-Nyitrától nyugatra elterülő, egykor mocsaras területeket ma csatornák hálózzák be, csupán a Gémes mocsaras területe maradt fenn
természetes állapotában.
Sokkal több nem is tudható élet, amelyet lényegében itt is
meg a községről, amely rend- a Csemadok helyi szervezete
kívül gazdag népművészeté- irányít, Molnár Viola elnök
ről, népviseletéről a Felvidék vezetésével.
egyik gyöngyszemévé vált. A – Ennek a községnek szíve
községben gazdag a kulturális van, bármennyire is fellengző-

Életmentő városi rendőrök

Február 26-án, kedden a késő délelőtti órákban – feltehetően
gondatlanság miatt – kigyulladt a Želkov cég telephelye. A
tűz ugyan az udvar kerítésén túl keletkezett, de a lángok az
erős szél miatt gyorsan átterjedtek a telephelyre. A tulajdonosnak mintegy 200 euró kára keletkezett.
A komáromi városi rendőr- Šudák János és Petrík Dávid
ség járőrszolgálata a hatalmas városi rendőröknek nem ez
füstöt észlelve, még a tűzoltók az első életmentése, ők voltak
kiérkezése előtt a helyszínre azok, akik két évvel ezelőtt a
érkezett. A terület szomszédsá- jeges Dunából mentettek ki
gában, ahonnan a tűz elterjedt, egy öngyilkosjelöltet.
két fémvázas garázs áll, ame-vtlyekben hajléktalanok
húzták meg magukat. A
rendőrök látták, hogy a
garázsokat is veszélyezteti a tűz, attól tartva,
hogy esetleg valaki bent
tartózkodhat, átnézték
azokat. Az egyikben egy
alvó férfit találtak, aki
nem is észlelte a tüzet. A
rendőrök felkeltették és
kimenekítették a 23 éves
fiatalembert, megmentve ezzel az életét.

sen hangzik. Az ősök hagyományait nem csak megőriztük,
hanem napjaink fiataljainak is
átadjuk. Az külön öröm, hogy
a martosi fiatalok szívesen vállalják fel őseik hagyományainak megőrzését, legyen az a
martosi kézimunka, a népviselet, vagy néptánc – mondta az
elnökasszony (jobbra). Rendkívül gazdag tavalyi programjuk között volt népművészteti
fesztivál, Duna Tv-beli szereplés a Szeretlek Magyarország című műsorban, illetve
fellépés a Martfeszt keretén
belül megrendezett Népzenei
és Néptánc Fesztiválon. Részt
vettek a buzsáki szüreti ünnepségeken. December 15-én pedig a hagyományőrző együttes
megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten bemutatták a csoport legújabb koreográfiáját, a gömöri
kopogóst. Az esten vendégeik
is voltak, a veszprémi Gerence hagyományőrző együttes, a
naszvadi Viza citerazenekar és

állandó kísérőjük, az Árgyélus
zenekar.
– A Csemadok helyi szervezetének jelenleg 149 tagja
van, s többségük olyan, aki
más tömegszerveztben is tevékenykedik. Ebből adódóan
a község szinte valamennyi
szervezetével, ám ami a legfontosabb, a község vezetésével is szoros a kapcsolatunk
– mondta Molnár Viola. – Idei
terveinket is úgy állítottuk ös�sze, hogy csoportjaink továbbra is szervesen bekapcsolódjanak Martos közösségi életébe.
Idén a tavalyihoz képest kissé
szerényebb lesz a kínálatunk.
Hosszú évek óta először fordult elő, hogy nem tudtunk
pályázni a Szlovák Kormányhivatalnál, ugyanis a pályázati
rendszert annyira túlbonyolították, hogy mire elkészült, a
rendszer túlterheltsége miatt
nem tudtunk belépni. Sikeresen pályáztunk azonban ott,
ahol fedezetet kaptunk új cipők és csizmák vásárlására,

így új táncainkhoz bővíteni
tudjuk az együttes ruhatárát.
Szervezetünk anyagi feltételeit továbbra is a község vezetősége segíti. Támogatást kaptunk továbbá vállalkozóktól és
magánszemélyektől is. Külön
anyagi bevételünk csak a szilveszteri bálból volt.
Martos kisközség, nagy múlttal. Az ott élők azok, akik szívvel-lélekkel gondoskodnak a
Felvidék népművészeti értékeinek megőrzéséről.
foto: Sedliak Pál

Textil-varázslat a naszvadi galériában

Az Udvardon élő Mihalovics Zsuzsanna fantáziadús textilképeiből és – szobraiból Textil-varázslat címen március elsején este a naszvadi kultúrház Stúdió Galériájában nyílt mutatós kiállítás, amely két hétig szemrevételezhető. Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola kreatív
napközis nevelőnője három és fél éve foglalkozik textilalkotások készítésével. Műveivel már
Szlovákia-szerte több helyszínen örvendeztette meg a tárlatlátogatókat.
A tárlatnyitó ünnepségen Ho- módon, részben érsekújvári kép elkészítése hét-nyolc órán
lop Ferenc kultúrház-igazgató tanfolyamokon sajátítottam el. át tart – magyarázta a művész.
köszöntője után Salgó Gabriel- Először a kiválasztott textilt Ötletekből, témákból pedig
la, az alkotó pedagóguskollégá- mindig
belekifogyhaja méltatta a kiállítási anyagot. mártom a specitatlannak
Közreműködött a Fölszállott a ális ragasztóba,
bizonyul.
páva népzenei és néptáncos te- majd tetszés szeKedvencei
hetségkutató verseny naszvadi rint formálomaz absztrakt
döntőse, Szabó Julcsi énekes, tekerem, azután
témák, amevalamint verset mondott Bódis 24 óráig száradlyek
kapIrén. Az intézményben levő nia kell. A szácsán legszaStúdió Galériában évente 4-5 radást követően
badabban
kiállítást szoktak megnyitni, festegethetem és
szárnyalhat
amelyeknek már kialakult a díszítgethetem
a fantáziája.
törzsközönsége.
a megálmodott
– Eltervezek
– A textilképek és -szobrok alkotást. Mindvalamit, ám
készítése esetemben több mint ez sok türelmet
időközben
hobbi, inkább egy szerelem, igényel, hiszen,
módosulhat
aminek szentelem minden például
egy
az elképzeMihalovics Zuzsanna,
szabadidőmet. Az időigényes 50x70 centimélés, és előaz alkotó
technikát részben autodidakta ter
nagyságú
fordul, hogy

a végeredmény majd teljesen
különbözik az eredeti elképzeléstől.
Naszvadon 47 darab 3 D-s képemet és tucatnyi textilszobromat állították ki – árulta el
a továbbiakban. Fémes hatású
munkáival eddig Szlovákiaszerte több csoportos és egyéni
kiállításon aratott sikert. Többek között a pozsonyi Audi
Art Galleryben tavaly nyáron
megrendezett csoportos tárlaton, valamint kétszer egyénileg Udvardon mutatkozhatott
be a közönségnek. A naszvadi
kiállítás után áprilisban ismét
egy udvardi, májusban pedig
egy zselízi kiállítása következik, de egy-egy gútai, ógyallai
és dunaszerdahelyi meghívásnak is igyekszik eleget tenni,
amelyeket igény szerint akár
továbbiak is követhetnek.
Nagy Miskó Ildikó
írása alapján (Ma.7)

A komáromi „királyfira” emlékeztek

Február 21-én a Szent
Korona Komáromba érkezésének és V. László
király születésének 579.
évfordulója alkalmából
előadással és V. László
mellszobának
megko-

szorúzásával egybekötött
megemlékezést
tartott
előbb az észak-komáromi
Viking vendéglőben, majd
az Anglia-parkban az Egy
Jobb Komáromért Polgári
Társulás és a dél-komáromi
Endresz Csoport.
Knirs Imre,

az EJK elnöke megnyitója után Deák Irén, a Selye
János Gimnázium tanára
beszélt V. Lászlóról, majd
Gőgh Viktor, a Selye János Egyetem harmadéves
történelem szakos hallgatója tartotta meg az V.
László a fiatalok szemével
című előadását.

Múlt héten kedden, a kora esti órákban közlekedési baleset
történt Hetény és Szentpéter között. Egy Peuget 206-os személygépkocsi 30 éves vezetője kocsijával lesodródott az úttestről és többször megpördült az árokban, majd felborult.
A balesetnél helyszínelő rendőrök elvégezték nála az alkoholtesztet és megállapították, hogy vérében 0,9 ezreléknyi
alkoholszinttel ült a volán mögé. A baleset következtében
a gépkocsivezető és 20 éves utasa sérüléseket szenvedtek. A
gépkocsivezető töréseket és kisebb belső sérüléseket szenvedett, gyógykezelése mintegy hat hetet igényel. Útitársa
legalább három hétig lesz munkaképtelen. A gépkocsiban
összesen 1 500 eurónyi kár keletkezett. A vizsgálótiszt a gépjárművezetővel szemben súlyos testi sértés okozása miatt
indított eljárást.
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MŰSORAJÁNLAT
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 Éjszakai program

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

7.0 5 Me s é k , 11. 55 Pog �g y á s z , 12 . 55 Z o r r o á l a rc a (a m e r.), 15. 50 C h a rl 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 C s o n t h ü l ye (a m e r.), 21.15 Tá m a d á s a Fe h é r H á z el l e n
(a m e r.), 2 3.45 Ro b b a n ó fe j e k (a m e r.), 1. 50 B ű n ö s
C h i c a go (a m e r.)

7.05 Rajzf il mek, 11.00
Több, mint testőr (amer.),
13.10 R ipost, 13.45 Élü n k,
halu n k, örök lü n k (amer.),
15.50 Charly, majom a
családban (német), 16.55
Alex felüg yelő (leng yel),
18.00 Tények, 18.55 Trollok (amer.), 20.50 Az 50
első randi (amer.), 22.55
Szerelem
angolosan
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.55 A
si m lis és a szende (a mer.),
14.0 0 Dok tor Mu r phy
(a mer.),
15.0 0
Dok tor
Mu r phy (a mer.), 16.05
Jack ie Cha n: Első csapás
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz Plusz , 20.0 0
A t a ná r (mag ya r), 21.05
Család i ü zel mek (a mer.),
23.35 Joh n Wick (a mer.),
1.45 CBGB (a mer.)

RTL II

8.00 Ausztrál ex
p ressz
(ausztrál), 12.00 Itthon,
édes otthon (amer.), 14.10
Éjjel-nappal
Budapest,
20.00 Showder Klub Best
of, 22.00 Bérgyilkosék
(amer.), 0.00 Itthon, édes
otthon (amer.)

M2

12.45 Miez miaz?, 13.00
Kemy, a felfedező, 14.10
A k is sárkány kalandjai,
16.40 Dr. Plüssi, 18.15
Ver ne Gy ula csodálatos
ut azásai, 20.15 Violet t a
(argentin), 21.05 Én vag yok it t, 22.45 No Limit
(f rancia), 23.40 A k vár iu m
St age Pass, 0.40 A z árnyék feleség (amer.)

Duna tv

9. 2 5 D iv a t é s d e s ig n ,
10. 2 5
Család-barát,
12 .45 D o c M a r t i n (a n gol), 13. 35 H á b o r ú é s
b é ke (a n gol), 14. 2 5 H á b o r ú é s b é ke (a n gol),
15.15 I s t e n h o z t a , ő rn a g y ú r! (m a g y a r), 17.0 0
Gaszt roangyal,
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 C s a k
színház és más semmi,
2 0. 30 Me s é k E m m á n a k
(c s e h), 2 2 . 30 A p r o p ó
s z e r el e m (f r a n c i a - a m e r.)

Duna World

11.10 Bű nös vag yok (mag ya r), 13.25 Saját k u lt ú r a ,
14.25 Csalá d-ba r át , 16.05
I rod alom és köny v, 16.40
A me r i k ába n
já r t u n k ,
18.15 Erdély i tör ténetek ,
18.50 Té rké p, 20.0 0 Do k u zóna , 21.35 Bag i-Na csa
O r feu ma , 22.35 Tót h János (mag ya r), 23.40 O pe r a Café

Pozsony 1

12.10 Mit tudom én,
14.50 Miss Marple (angol), 16.35 A legnagyobb
szlovák, 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, 22.25 Valmont
(francia-amer.)

Pozsony 2

10.15 Sílesiklás, 12.20
Nagyothallók
műsora,
13.15 Sífutás, 15.15 Labdarúgás, 17.45 Jégkorong, 21.00 Másik szerelem (szlovák), 22.15 A
szobalány meséi (amer.),
23.10 Taboo (angol)

Markíza tv

10.55 Bajos csajok 2.
(amer.), 14.00 The Voice,
16.20 Az 50 első randi
(amer.), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Elveszve a dzsungelben
(amer.), 23.05 A megtorló
(amer.)

JOJ TV

10.45 Ne mérgesítsd a bébiszit ter t! (amer.), 11.45
Házi kedvencek, 12.30
Hófehérke és a hét tör pe
(amer.), 15.50 A herceg nő
és a béka (amer.), 17.50
Sz ü nidő, 19.00 K r imi,
19.30 Hí radó, 20.35 Vetélkedő, 22.00 Ted 2. (amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.50 Házon kívül, 13.25 A simlis és a
szende (amer.), 14.30 A tanár
(magyar), 15.40 Banános Joe
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Star Wars II. (amer.), 21.55
Tűzgyűrű (amer.), 1.15 Családi üzelmek (amer.)

RTL II

8.00 Kismamának áll a világ (amer.), 9.50 A lehetetlen (amer.), 12.00 Segítség,
bajban vagyok!, 17.00 Bérgyilkosék (amer.), 19.00
Richie Rich (amer.), 21.00
Showder Klub, 22.00 Minden végzet nehéz (amer.)

M2

12.45 M iez m ia z?, 13.15
Tü ndé r i
ke resz t sz ü lők ,
14.10 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 A 12 hónap (cseh),
20.15 Violet t a (a rgent i n),
21.10 A sát á n éve (cseh),
23.15 Zá r idő (mag ya r),
23.45 A z ígé ret f öldje
(a me r.)

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 Ég és jég kö zöt t (f ra ncia), 14.50 Da nkó Pist a (mag ya r), 16.30
Hog y volt?, 17.25 Borbás
Ma rcsi
sza kácsköny ve,
18.35 Ő ra ng yal (a mer.),
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.0 0 Tisz tesség telen ajá n lat (a mer.),
23.05
Milos
For ma n:
A m ibe nem halsz bele…

Duna World

8.30 Ö nök ké r ték , 11.05
Talpalat ny i
f öld
(mag ya r), 13.20 A nag yok ,
13.50 A székelyek é rdeke,
14.50 Szent Ist vá n vá ndorlá s, 15.20 Bud apest
t e r mészet i é r t ékei, 16.55
Világörök ség
Por t ugál iába n , 19.25 Ha zajá ró,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35 A br igá d , 22.35
Hog y volt?

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. 55
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 M á r i a f ő h a d n a g y
(ol a s z), 2 3.0 5 Poi r o t (a n g ol), 0. 35 A s u t t og ó f a n t o m (c s e h s z l ov á k)

Pozsony 2

11.40 Chapl i n , a t ű zoltó,
12.45 O r ient á ciók , 13.30
Biatlon , 14.55 Fol k lór
ü n ne pség, 16.20 Biatlon ,
17.45 Jég korong, 21.0 0
For t u na Liga maga z i n ,
21.35 Renoi r (f r a ncia),
23.20 Komoly zenei ha ngve r seny

Markíza tv

8.45
Hajrá,
csajok!
(amer.), 10.50 Chart Show,
13.00
Elnökválasztás,
14.00 Johny English vis�szatér (amer.-angol), 16.15
A konyha, 17.00 Felvég,
alvég, 18.10 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Hí radó,
20.30 The Voice, 22.30 Az
50 első randi (amer.)
,

JOJ TV

12.35
La rgo
Wi nch
(a mer.), 14.50 Las Ba nd id as (a mer.), 16.50 A nyaraló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.25 Spor t, 20.35
A heted i k men nyország,
22.45 Zöld szoba (a mer.),
0.50 A mer i ka ál mok nélk ül (a mer.)

Március 9-től 15-ig

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

6.20 Mokka, 12.30 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
Tények, 19.15 Exatlon Hungary, 21.45 Pénzt vagy éveket!, 23.00 Támadás a Fehér
Ház ellen (amer.)

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
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Cennet (török),
18.00 Tények, 19.15 Exatlon
Hungary, 21.45 Pénzt vagy
éveket!, 23.00 Columbo
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Fókusz 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), 21.00
Barátok közt, 21.35 Cápák
között, 22.40 Isten veled,
Magyarország!, 0.45 CSI:
A helyszínelők (amer.)

RTL II

12.00 Az első millióm története, 13.00 Segítség, bajban 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 Budapest, 23.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
12.00 Mézga család, 12.55
Dóra, a felfedező, 13.20
Hollócska, a kis rosszcsont, 17.25 Mickey egér
játszótere, 18.40 Wissper,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok
itt!, 22.40 Akusztik, 23.50
Elektro Guzzi és PolyBrass

Duna tv

12.50 Kulinár is kalando zások, 14.20 Vég telen szerelem (török), 15.10 Hat
nővér (spanyol), 16.05 Rex
felüg yelő (német), 17.05
R idi k ül, 18.35 Sorsok útvesz tője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Kékfény, 21.25 A legendák
hivat ala (f rancia), 22.25
1890 (szlovák), 23.40 Alpesi nyomozók (osz t rák)

Duna World

11.20 András (magyar),
13.15 Roma magazin, 13.45
Domovina, 14.15 Családbarát, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.30 Hagyaték, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Orvosok (lengyel), 16.25
Olaszország, 16.55 Hegyi
doktor (német), 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.15 Elnökválasztás, 21.35 Riporterek, 22.15
Max felügyelő (szlovák),
23.10 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 13.55 Generációk, 15.00 Autószalon,
15.35 Nemzetiségi magazin, 17.25 Esti mese, 17.45
Jégkorong, 21.00 Dokumentumfilm, 22.25 Őrzés
(amer.-francia)

Markíza tv

10.05 Apukák, 11.05 Jószomszédi
viszonyok,
12.05 Családi történetek,
13.05 NCIS (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
15.55 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.25 A konyha,
22.05 Másnaposok (amer.),
0.20 NCIS (amer.)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 13.00 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök
akcióban, 17.45 Lucky
Room, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 In kognitó,
23.10 Elő az igazsággal!,
0.35 Heti Hetes

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Cápák 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, 19.55 Drága
örökösök (magyar), 21.00
Barátok közt, 21.35 Alvilág
(magyar), 22.55 Házon kívül, 23.25 XXI. század

RTL II

12.00 Az első millióm története, 13.00 Segítség, bajban
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 Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.30 Kék egér, 12.00 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont 17.25 Mickey
egér játszótere, 19.30 Alvin
és a mókusok, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Melissa és Joey
(amer.)

Duna tv

13.25 Honfoglaló, 14.20 Végtelen szerelem (török), 15.10
Hat nővér (spanyol), 16.05
Rex felügyelő (olasz), 17.05
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték,
21.25 Diagnózis (lengyel),
22.15 Velvet Divatház (spanyol), 23.05 Magyarország,
szeretlek!

Duna World

11.30 A nagyenyedi két fűzfa
(magyar), 13.15 Nemzetiségi
magazinok, 14.15 Család-barát, 15.45 Család 2019, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.30 Hagyaték, 20.00
Szerepcsere, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Orvosok (lengyel), 15.30
Szlovákia képekben, 16.55
Hegyi
doktor
(német),
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
21.55 A maffia csak nyáron
gyilkol (olasz), 22.55 Mata
Hari (orosz), 23.45 Orvosok
(lengyel), 0.30 Amy bírónő
(amer.)

Pozsony 2

11.50 Törpék, 12.00 Élő panoráma, 14.25 Tudományos
magazin, 15.15 Biatlon, 17.30
Esti mese, 17.45 Jégkorong,
21.00
Dokumentumfilm,
22.25 Talkshow, 23.40 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.55 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Jó tudni!,
22.40 Felvég, alvég, 23.55
NCIS (amer.), 2.20 Tíz évvel fiatalabb

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 13.00 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök akcióban, 17.00 Hírek, 17.45
Lucky Room, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Szünidő
(szlovák), 22.00 A híd (cseh),
23.00 A futár (amer.), 0.00
X-Akták (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Cennet (török),
18.00 Tények, 19.15 Exatlon
Hungary, 21.45 Pénzt vagy
éveket!, 23.00 Columbo
(amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Isten
veled,
Magyarország!,
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, 19.55 Drága örökösök
(magyar), 21.00 Barátok
közt, 21.35 Toplista, 22.50
Halálos fegyver (amer.),
0.25 Alvilág (magyar)

RTL II

12.00 Az első millióm története, 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 Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.30 Kék egér, 12.00 Mézga család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont, 15.00 Kókusz
Kokó, 15.45 Kalózka és Kapitány kalandjai. 17.25 Mickey
egér játszótere, 18.15 Szófia hercegnő, 19.30 Alvin és
a mókusok, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 23.25 Az
A38 Hajó színpadán, 0.25 Melissa és Joey (amer.)

Duna tv

12.50 Kulináris kalandozások a világ körül, 14.20
Végtelen szerelem (török),
15.10 Hat nővér (spanyol),
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), 21.35
A becsület ideje (lengyel),
22.30 Csontváry (magyar)

Duna World

11.55 Éjszaka is kézbesítendő (magyar), 13.15
Nemzetiségi
műsorok,
13.45 Ecranul nostr u, 14.15
Család-barát, 16.15 Noé
barátai, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Orvosok (lengyel), 15.10
Tesztmagazin, 16.55 A hegyi doktor (német), 18.15
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.15 Elnökválasztás, 21.55
A legnagyobb szlovák, 23.10
12 év rabszolgaság (amer.),
1.20 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

11.50 Törpék, 12.00 Élő
panoráma, 14.30 A diagnózis, 15.30 Magyar magazin,
16.00 Biatlon, 17.55 Jégkorong, 21.00 Univerzum,
22.25 Mozi, 22.50 Művészetek, 23.15 Anasoft Litera
2018

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszonyok 12.00 Családi tör ténetek, 13.00 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Szórakoztató műsor, 22.20 Szomszédok (szlovák), 23.15
A konyha, 0.00 Veronika
Mars (amer.)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 13.00 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök
akcióban, 17.45 Lucky
Room, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 Anya vagyok (szlovák), 21.35 Restart, 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 (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
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 Családom és egyéb emberfajták
(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, 21.15 Gyertek át!, 22.25 Páratlan páros (amer.), 0.00 Brandmánia, 0.35 CSI: New York-i
helyszínelők (amer.)

RTL II

12.00 Az első millióm története, 13.00 Segítség, bajban 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 Budapest, 23.45 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

11.30 Mesék Mátyás királyról, 12.00 Mézga család, 13.20 Hollócska, a kis
rosszcsont, 14.00 Tesz-vesz
város, 15.00 Kókusz Kokó,
16.35 Rubi Szivárványiában,
17.25 Mickey egér játszótere, 18.40 Wissper, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 KiberMa, 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.25
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv

12.00 Híradó, 12.50 Kulináris kalandozások, 13.25
Honfoglaló, 14.15 Végtelen szerelem (török), 15.00
Hat nővér (spanyol), 15.55
Rex
felügyelő
(olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok
útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Fábr y,
21.45 Tóth János (magyar),
22.20 Az én lányaim (lengyel)

Duna World

11.35 A sas meg a sasfiók
(magyar), 13.15 Rondó,
14.15 Család-barát, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes
földrajz, 20.00 Szenes Iván
emlékkoncert, 21.00 Híradó, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 14.25
O r vosok (leng yel), 15.10
Ku lt u r ál is örök ség, 16.55
Heg y i dok tor (német),
17.45 A pá rbaj, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 Esk üvő Rómába n
(német), 23.0 0 A z élet
örömei, 23.30 Tal k show

Pozsony 2

11.55 Tör pék, 12.35 Az
állatok élete, 14.30 Művészet, 15.00 Dokumentumfilm, 15.30 Roma magazin,
16.25 Az iskolába vezető
út, 17.00 Biatlon, 17.55 Jégkorong, 20.45 Labdar úgás,
23.35 Rendőrség

Markíza tv

9.55 Apukák, 10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 13.00 NCIS
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Felvég,
alvég, 21.40 Jó tudni!, 22.45
Kameňák (cseh), 0.00 NCIS
(amer.)

JOJ TV

8.40
Tárgyalóterem,
10.55 Rendőrök akcióban, 12.30 Topsztár,
13.00 Dr. Csont (amer.),
14.50 Rendőrök akcióban, 17.45 Lucky Room,
1 9 . 0 0 K r i m i , 19. 3 0 H í ra d ó , 2 0 . 35 E l ő a z i g a zsággal!, 22.00 Heti hetes, 23.00 Inkognitó

M1

PÉNTEK

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

TV2

6.20 Mokka, 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
Tények,
19.00
Exatlon
Hungary, 21.30 Pénzt vagy
éveket!, 22.55 Egy őrült pillanat (francia)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.45 Páratlan 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 Mur phy
(amer.), 23.45 Gyertek át!

RTL II

12.00 Az első millióm története, 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 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont, 14.00 Teszvesz város, 15.00 Kókusz
Kokó, 17.25 Mickey egér
játszótere, 20.15 Családvarázs, 21.45 Lapzárta (angol),
23.25 Odaát (amer.), 1.15
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv

12.50 Kulináris kalandozások, 13.20 Honfoglaló,
14.10 Rex felügyelő (olasz),
15.05 Mit kíván a magyar
nemzet, 16.15 Egy magyar
nábob (magyar), 18.30
Honfoglaló, 19.30 Kárpáthy Zoltán (magyar), 21.00
Elpusztítani
mindent,
22.35 80 huszár (magyar)

Duna World

11.20 Az ünnepelt (magyar), 13.50 Öt kontinens,
14.20 A szabadságharc lengyel légiója, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.30
Hagyaték, 20.00 Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Orvosok (lengyel), 15.10
Tesztmagazin, 16.55 Hegyi
doktor (német), 19.00 Híradó, 20.30 Mit tudom én!,
22.00 Úttalan utakon, 22.35
A mélység (amer.), 0.45 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

11.40 Mesék, 12.00 Élő panoráma, 13.20 Ördögi kör,
15.30 Szemtől szemben,
15.55 Nemzetiségi magazin, 17.45 Jégkorong, 21.00
A család, 21.30 Egy vérengzés története (olasz),
23.30 Marián Vargára emlékezünk

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszo nyok, 12.00 Családi tör ténetek, 13.05 NCIS (amer.),
15.05 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apu kák, 19.00 Hí radó,
20.30 Kameňák (cseh),
21.40 Támadás a Fehér
Ház ellen (amer.), 0.15 Én,
a legenda (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 12.50
A hetedik mennyország,
15.00 Rendőrök akcióban,
17.45 Add tovább!, 19.0 0
K r i m i,
19.30
H í r a dó,
20.35 Az istenek fegyverzete (amer.), 23.30 Az
esemény (amer.)
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FELSZÓLALÁSON

Növényvédelem
Tavaszi gondoskodás kertjeinkről

A hagymások sorában tagadhatatlanul most a tulipánoké,
jáciontoké és nárciszoké lesz a
főszerep.
Ha van évelőágyásunk, akkor a
hó elolvadása után elkezdhetjük kitakarítani az ágyásokat.
Itt az ideje a mentákat megmetszeni, a túlzottan szétszaladt hajtásait kiásni és új helyre átültetni. De az átültetést
már csak akkor végezzük el,
ha a talaj teljesen „kiolvadt”,
elkezdett felmelegedni, mert
a frissen kiszedett növényi részek érzékenyek lehetnek.
Az évelő fűszernövények között még az oregánó, citromfű,
mentafélék, metélőhagymák is
elkezdenek friss, apró leveleket hozni, lassan őket is
ki lehet tisztogatni, a tavalyi elszáradt leveleket kigereblyézni.
Ha szeretjük a virágos dekorációkat, és a vintage
hangulatot, akkor érdemes
pár virágszirmot, vagy
egész virágot lepréselni
papír között. Préseléshez
a legjobb a nem fényes újságpapír, vagy a konyhai
papírtörlő és egy vastag könyv.
Könnyen préselhető virágok:
jácint, tulipánszirom, primula,
hóvirág, rózsaszirom, pipacs
szirom, árvácska, ibolya, pillangóvirág.
A gyomlálással még március
közepe-vége tájáig lehet várni,
hiszen a gyomnövények kihúzásával a talajt megbontjuk,
és ha még jön vissza fagyos
éjszaka, akkor megfázhatnak
a hasznosabb növények, mert
gyomláláskor sokszor az értékes növény gyökerét is meglazítjuk kicsit.
Az ágyásokról a fagy elleni védelmet csak március második

felében szoktuk leszedni. Pont
azért használunk fenyőgallyat,
hogy esztétikai szempontból
ne legyen annyira zavaró.
Napközben, amikor már 15-20
fok körül van a levegő, elkezdhető a leanderek és más teleltetett növények napoztatása is.
Délutánra és estére még érdemes őket visszavinni a melegre, vagy a teleltetési helyükre,
de napközben már lehet mutogatni nekik az idei év első meleg napsugarait.
Márciusra már a palánták is
egyre szebbek, a sziklevelek
után már megjelentek az első
rendes levelek, de még a palántákat tartsuk meleg helyen.

Vigyázzunk arra is, hogy még
a levegő nem elég meleg,
csalóka a napsütés is, nehogy
szellőztetés közben megfázzanak a melegigényes fajok,
mint pl. a paprikák, vagy épp
a chilik.
A veteményesben időszerű
a gyökérzöldségek vetése is.
Ilyenkor kerülhet be a föld alá
a sárgarépa, fehérrépa, zeller
(magról), retek is. Akinek tavaly volt mángoldja, kelbimbója vagy más télálló zöldségnövénye, azok még mindig
tudnak szüretelni belőle.
A permakultúrázók most is
rakhatnak már le egy adag

szalmatakarást, illetve aki
tápanyagutánpótolni szeretne,
annak is itt az ideje, ha ősszel
nem tette meg.
Vetés előtt nézzük át a területet. Szedjük fel a beteg, tavalyról maradt növényi részeket,
és ugyanígy a gyümölcsfákat
is nézzük át, hogy ne legyenek rajtuk fent maradt gombás
gyümölcsmúmiák.
A kora tavaszi időszak egyik
legfontosabb növényvédelmi
teendője a lemosó permetezés, amelyet évente érdemes
megismételni. A télvégi lemosó permetezés legfontosabb
célja, hogy a gyümölcsfákon,
a bogyósok bokrain és a szőlőtőkéken a vázágakon,
a kéregrepedéseken,
illetve a rügyek felületén megtapadt kórokozó gombák szaporító
képleteit elpusztítsuk,
valamint ritkítsuk a
rovarkártevők (pajzstetvek, atkák, levéltetű-tojások, molyok)
áttelelő alakjait.
A lemosó permetezéssel főleg a gyümölcsfákat kell permetezni, de ne
maradjanak ki a szőlőtőkék,
a köszméte- és a ribiszkebokrok, valamint a málnatövek
sem. Bár az idei tél a károsítók egy részét elpusztította, az
ellenállóbbak átteleltek, ezért
tavasszal a gyümölcsfákon és
a szőlőtőkéken ismét jelentős
fertőzési veszély várható. A
megfigyelések alapján kora
tavasszal a kártevők természetes ellenségei még a telelőhelyeken vannak, ezért ebben az
időszakban elvégzett lemosó
permetezéssel azokat is jobban
megkíméljük.
–ezm–

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk
Januári számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
február utolsó számában közöljük!

humor-csokor
A fiatalember háztűznézőbe megy, hogy kedvese apjával beszéljen:
– Uram, szeretném feleségül venni a lányát!
– A feleségemmel már beszélt?
– Igen, de ha lehet, én mégis a lányánál maradnék!
Orvosi vizsgálat:
– Dohányzik?
– Nem, köszönöm, én inkább innék valamit.

MÁRCIUS A KÖNYV
HÓNAPJA!
Gazdag könyvkínálattal
várjuk
kedves
vásárlóinkat

– Miért nincs a méhecskének 43-as lába?
– Mert letaposná a virágokat.
A baromfiudvarban fél kilós tojást tojik az egyik tyúk. Egy riporter
megkérdezi tőle:
– Megmondaná, hogy hogyan sikerült?
– Ez családi titok.
– Tervei a jövőre nézve?
– Egykilós tojásokat tojni!
A riporter faggatja a sikeres kakast is:
– Megmondaná, hogy hogyan sikerült?
– Ez családi titok.
– Tervei a jövőre nézve?
– Szétverem a strucc pofáját!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Párkapcsolatában mindig
pontosan érzi, hogy egy hangulat csupán átmeneti vagy egy komolyabb probléma első jele. Vegye komolyan ezeket a figyelmeztetéseket és minél hamarabb igyekezzen tisztázni az esetleges félreértéseket, így sokkal kevesebb sérüléssel megúszhatják
mindketten.
HALAK (február 21. – március 20.) Mostanában egyik fogyókúra éri a másikat önnél. Alighogy lead pár kilót, máris lazít és
visszaszedi őket. Hagyjon fel az ilyen radikális böjtökkel, inkább fokozatosan fogyjon odafigyelve arra, hogy mit és mennyit
eszik, valamint gondoskodjon a rendszeres mozgásról is!
KOS (március 21. – április 20.) Most végre meggyőződhet róla,
hogy valóban megérte olyan türelmesnek lenni partneréhez.
Megértésének köszönhetően most belső indíttatásból adja meg
önnek azt az érzelmi biztonságot, amelyre szüksége van. Ez a
türelmes várakozás az egyetlen módja a partner átformálásának.
BIKA (április 21. – május 20.) Képes annyira ráhangolódni partnerére, hogy hamarabb tisztában van kívánságaival, vágyaival, mint
ő maga. Emiatt azt érezheti, hogy még soha senki nem szerette en�nyire, mint ön. Kezelje óvatosan ezt az érzékeny fegyvert! Csak
akkor kössön magához valakit, ha maga mellett is szeretné tartani.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ön az a típus, aki akkor sem
hanyagolja el külsejét, ha épp nem érdekli a másik nem vagy ha
biztos lehet párja szerelmében. Egyszerűen szüksége van arra,
hogy harmóniában legyen külső megjelenése, ami aztán visszahat belső világára is. Ilyenkor érzi magát igazán önmagának.
RÁK (június 22. – július 22.) A lelkesültség az, ami vonzza a
hasonló gondolkodású embereket. Ha tehát barátokra, társakra
vágyik, egyszerűen vesse bele magát kedvenc elfoglaltságaiba!
Sok olyan impulzus érheti ezen a héten, ami új irányok felé is
nyitottá teszi, találkozhat olyanokkal, akik megosztják önnel tapasztalataikat.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Párkapcsolati problémáit most ne beszélje meg másokkal! Ha kedvese fülébe jut, hogy
kettőjükre tartozó dolgokban kikérte mások tanácsát vagy elpanaszolta valakinek a gondjaikat, csak még inkább eltávolodik öntől.
Legyen vele olyan megértő és szeretetteljes, mint régen!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Egy meghitt kapcsolathoz önnek elengedhetetlen az a fajta bizalom és meghittség,
ami a hosszú barátságokra jellemző. Ha ez az érzés megjelenik
szerelmi kapcsolatában is, valószínűleg új szakasz kezdődik az
ön számára, amikor már a családalapítást is fontolgatja.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne féljen elkötelezni
magát! Minden komoly döntéssel lezárunk egy korábbi fejezetet,
ami talán több szabadságot ígért, de nem biztos, hogy lehetővé
tette azt a fajta boldogságot, amelyre önnek szüksége van. Arra
gondoljon, mit nyer az új helyzetből és ne arra, miről kell lemondania!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Feszültségek támadhatnak párkapcsolatában, ha túl követelőzővé válik. Vegye úgy,
hogy egyedül kell helytállnia és tekintsen minden segítséget,
amit párjától megkap, ajándéknak. Ez a hozzáállás kedvesét is
át fogja hangolni és újra őszintén értékelni tudják majd egymást.
NYILAS (november 23. – december 21.) Legyen tekintettel párja
egyéb kötelezettségeire vagy éppen kedvteléseire! Ha féltékeny arra,
hogy ő milyen sok dologra időt szakít, gondoskodjon róla, hogy erre
önnek is lehetősége legyen. Harcoljon ki magának elegendő szabadidőt és keressen olyan elfoglaltságokat, amelyekben örömét leli!
BAK (december 22. – január 20.) Ha el akarja nyerni újdonsült
ismerőse szimpátiáját, ne szálljon szembe a véleményével. Finoman persze elmondhatja ön is, hogy mit gondol, de arra vigyázzon, hogy ne tűnjön kioktatásnak a véleménynyilvánítása.
Később ő is be fogja látni, hogy nem volt mindenben igaza.
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Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3

cleancitykomarno@gmail.com

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
Te l e f o n :
0 9 0 3 7 6 2 5 11 .

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.
* Eladó kertes családi ház Gelléren. Érdeklődni lehet a 0908
520 501-es telefonszámon.

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.

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

MBK RIEKER COM-therm KOMÁROM – ISKRA SVIT
74:79 (15:16, 21:21, 19:17, 19:25)
Egyfajta „mumusként” tekinthetnek a komáromi kosarasok a sviti sporttársaikra, akikkel
minden esetben hatalmas csatározásokat folytatnak, s többnyire vesztesként hagyják el a
pályát. Megmagyarázhatatlan ez a vereségsorozat akkor, ha a listavezető pozsonyi Interrel
szemben sokkal jobb a komáromi nyerési arány. Szombaton is így történt, pedig nem csak
a hazai pálya előnyeit élvezték a komáromiak, hanem techniklailag is egyenrangú partnerei
voltak ellenfelüknek.
Az első negyedben mindkét végére nem csak lefacsapat maximális teljesítményt ragták a komáromiak az
nyújtott, fej-fej mellett folyt egypontos hátrányukat,
a játék és egyikük sem tudott hanem egypontos veze4 pontnál nagyobb előnyhöz téshez is jutottak.
jutni. Igaz, a kis szünet előtt A legdrámaibb fordua vendégek egy pontos előnyt latra a zárórészben keharcoltak ki. Ez a játékstílus rült sor. A komáromiak
érvényesült a második negyed- tartották a tempót, hozben is, amikor mindkettőjük ták formájukat, viszont
védelme felengedett, s inkább vendégeiknek sokkal
a támadások kaptak nagyobb nagyobb szerencséjük
figyelmet. Ennek az azonos tel- volt a távoli lövéseknél,
jesítménynek a bizonyítéka lett s így hatpontos előn�az, hogy a negyed döntetlennel nyel zárhatták a párharért véget.
cot.
A félidő után sem változott a Komárom legjobbjai:
helyzet, rendkívül gyors iram Delič 21, Brooks 17,
mellett sem tudták a komáro- Miloševič 10, O’Rel�miak feltörni a sviti védelmet, ly 8, Jankovič 3 (Goodám bíztató volt, hogy a negyed man 12, Stojanov 3).
Scholtz Karol felvétele

K A R AT E

Két külföldi verseny egy hétvégén

* Február utolsó hétvégéjén hatodik alkalommal
indult útnak a Seishin Karate Klub egyik különítménye Horvátországba a Samobor Kupa elnevezésű nemzetközi tornára, ahol karneváli hangulat fogadta őket, így este még kimentek egy
kicsit a városba, nagyon jó hangulat volt. A csapatot Hupian Kristína vezette, Cserepes Zoltán
edzőként tevékenykedett. A versenyen 3 ország
(Horvátország, Magyarország, Szlovákia) 120
versenyzője vett részt. A Seishin Karate Klubot
6 fő képviselte, ebből 5 sportolónak sikerült dobogóra állnia.
Eredmények:
Ezüstérmesek: Pulay Atilla, Kurcsík Márk (Keszegfalva), Bíró Bendegúz (Dunaszerdahely),
Nagy János (Nemesócsa) * Bronzérmes lett
Oláh Lilla (Ekecs) * Pontszerző 8. Nagy Kristóf
(Nemecsócsa) lett.

* Csapatunk másik fele Martfűn járt a VI. Victory Gálán. Erre a versenyre közel 140 nevezés
érkezett formagyakorlatban, és küzdelemben. A
Seishin 2 versenyzővel, és négy bíróval – Markovics János a verseny főbírájaként, Markovics
Ádám, és Trenčík Nikolas – képviselte magát
az eseményen. Az ünnepélyes megnyitó után
Jakab Adrienn (Keszegfalva) kezdett, aki egy
jót küzdött, sajnos győznie nem sikerült, amit
az is okozott, hogy még sérült volt az előző heti
vizsga miatt, de kiválóan helytállt. Ezután át
is öltözött bírói ruhába, és segítette a verseny
lebonyolítását. Markovics Áron (Keszegfalva)
idén váltott kategóriát, ám ennek ellenére első
serdülő versenyén kiválóan helyt állt, igaz, van
még hová fejlődni. Összességében a verseny jól
sikerült Adrienn 2., Áron 3. helyen végzett.
–mj–

LABDARÚGÁS

A VI. MEVA liga csoportjának tavaszi sorsolása
15. forduló * március 10-én * 14.30 órakor
FC Újgyalla – Búcs * Keszegfalva – Bajcs *
Nemesócsa – Csallóközaranyos * Bátorkeszi
– Szilos * Vágfüzes/Kava – Pat * Ifjúságfalva
– Dunamocs * Csicsó – Izsa *

Vágfüzes/Kava – Újgyalla * Ifjúságfalva –
Bátorkeszi * Örsújfalu – Nemesócsa /* Csicsó – Keszegfalva * Izsa – Búcs * Marcelháza
B/Dunaradvány – Bajcs * Dunamocs – Csallóközaranyos * Pat – Szilos *

16. forduló * március 17-én * 15 órakor
Csicsó – Újgyalla * Izsa – Örsújfalu * Marcelháza – Ifjúságfalva * Dunamocs – Vágfüzes/Kava * Pat – Bátorkeszi * Szilos – Nemesócsa * Keszegfalva – Csallóközaranyos *
Bajcs – Búcs *

24. forduló * május 5-én *15 óra 30 perckor
Újgyalla – Pat * Szilos – Dunamocs * Csallóközaranyos – Marcelháza B/Dunaradvány
* Bajcs – Izsa * Búcs – Csicsó * Keszegfalva
– Örsújfalu * Nemesócsa – Ifjúságfalva * Bátorkeszi – Kava *
25. forduló * május 12-én * 16 óra 30 perckor
Bátorkeszi – Újgyalla * Vágfüzes/Kava –
Nemesócsa * Ifjúságfalva – Keszegfalva *
Örsújfalu – Búcs * Csicsó – Bajcs * Izsa –
Csallóközaranyos * Marcelháza B/ Dunaradvány – Szilos * Dunamocs – Pat *

17. forduló * március 23-án * 13 órakor
Csicsó – Komárom B * Csallóközaranyos –
Búcs * Perbete – Naszvad *
18. forduló * március 24-én * 15 órakor
Újgyalla – Bajcs * Búcs – Csallóközaranyos *
Keszegfalva – Szilos * Bátorkeszi – Dunamocs
* Vágfüzes/Kava – Marcelháza B/Dunaradvány * Ifjúságfalva -Izsa* Örsújfalu – Csicsó
19. forduló * március 31 *
15 órakor
Örsújfalu – Újgyalla * Csicsó – Ifjúságfalva, Izsa – Vágfüzes/Kava * Marcelháza B – Dunaradvány – Bátorkeszi /-*
Dunamocs – Nemesócsa * Pat – Keszegfalva
* Szilos – Búcs * Csallóközaranyos – Bajcs *
20. forduló * április 7-én * 15 óra 30 perckor
Újgyalla – Csallóközaranyos * Bajcs – Szilos * Búcs – Pat * Keszegfalva – Dunamocs
* Nemesócsa – Marcelháza B /Dunaradvány
* Bátorkeszi – Izsa * Vágfüzes/Kava – Csicsó
* Ifjúságfalva – Örsújfalu *
21. forduló * április 14-én * 15 óra 30-kor
Ifjúságfalva – Újgyalla * Örsújfalu – Vágfüzes/Kava * Csicsó – Bátorkeszi * Izsa –
Nemesócsa * Marcelháza B /Dunaradvány
– Keszegfalva * Dunamocs – Búcs * Pat –
Bajcs * Szilos – Csallóközaranyos *
22. forduló * április 21-én * 16 órakor
Újgyalla – Szilos * Csallóközaranyos – Pat
* Bajcs – Dunamocs * Búcs – Marcelháza
B/Dunaradvány * Keszegfalva – Izsa * Nemesócsa – Csicsó * Bátorkeszi – Örsújfalu *
Vágfüzes/Kava – Ifjúságfalva *
23. forduló * április 28-án, 16 órakor

26. forduló, május 19-én * 17 órakor
Újgyalla – Dunamocs * Pat – Marcelháza B/
Dunaradvány * Szilos – Izsa * Csallóközaranyos – Csicsó * Bajcs – Örsújfalu * Búcs –
Ifjúságfalva * Keszegfalva – Vágfüzes/Kava
* Nemesócsa – Bátorkeszi *
27. forduló * május 26-án * 17 órakor
Nemesócsa – Újgyalla * Bátorkeszi – Keszegfalva * Vágfüzes/Kava – Búcs * Ifjúságfalva
– Bajcs * Örsújfalu – Csallóközaranyos *
Csicsó – Szilos * Izsa – Pat * Marcelháza B/
Dunamocs *
28. forduló * június 2-án 17 órakor
Újgyalla – Marcelháza B/Dunaradvány *
Dunamocs – Izsa * Pat – Csicsó * Szilos –
Örsújfalu * Csallóközaranyos – Ifjúságfalva
* Bajcs – Vágfüzes/Kava * Búcs – Bátorkeszi
* Keszegfalva – Nemesócsa *
29. forduló * június 9-én * 17 órakor
Keszegfalva – Újgyalla * Nemesócsa – Búcs *
Bátorkeszi – Bajcs * Vágfüzes/Kava – Csallóközaranyos * Ifjúságfalva – Szilos * Örsújfalu – Pat * Csicsó – Dunamocs * Izsa – Marcelháza B/Dunaradvány *
30. forduló * június 16-án* 17 órakor
Újgyalla – Izsa * Marcelháza B/Dunaradvány – Csicsó * Dunamocs – Örsújfalu * Pat
– Ifjúságfalva * Szilos – Vágfüzes/Kava *
Csallóközaranyos – Bátorkeszi * Bajcs – Nemesócsa * Búcs – Keszegfalva *

Előkészítő mérkőzések

Puskás Akadémia FC II – KFC Komárno 1:1, góllövő Nurkovič * Šrobárová – FK Activ V. Kosihy 0:3, Tóth 3 * KFC U19 – Marcelháza 6:0 góllövők: Palacka 2x, Nnaemeka, Beke, Szabó, Kiss
* Vasas SC U19/16 – KFC 1:11 (1:4), … – Pintér 3, Tóközi 2, Pauer 4, Csicsó, Gaál * Szilos – FK
Activ Nagykeszi 0:3, Tóth 3 * Marcelháza U19 – Kisújfalud 2:5, Cséplő, Csintalan – … * Tardoskedd – Dunaradvány/Marcelháza B 10:2 * Vasas SC U19/16 – KFC 1:11 (1:4), … – Pintér 3,
Tóközi 2, Pauer 4, Csicsó, Gaál * Ímely – Nagylapás 5:3, Straňák 2, Simonics, Varga, Gamkrelidze
* Gúta- Nagyölved 1:1, Mucha * Aranyosmarót ViOn B – Marcelháza 2:2, góllövők: Németh P.,
Szikonya * Gyirmót FC Győr U10 – KFC U10 5:11 * Ímely – Udvard 5:1, góllövők: Varga, Oršolík, Boroš, Dnitrynskyi, Shamov * Bánkeszi – Ógyalla 1:6, góllövők: Hegedűs 2, Nikolić, Szántó,
Bugan, Barton * NŐI FOCI: KFC – FC ViOn Aranyosmarót 9:0 (4:0) Mivel a komáromi lányok
fele beteg vagy sérült volt, egy cserejátékossal álltak neki a találkozónak. Az első perctől a KFC-s
lányok irányították a játékot, a 9 gólon kívül több elhibázott helyzetük is volt. Góllövők: Csicsó
Andrea, Gaál Csenge, Pauer Tünde 3, Németh Vivien 2, Pintér Noémi, Nagy Laura.

Gálaműsorral köszöntötték Gúta legjobb sportolóit

Újkeletű hagyománynak számít, hogy tavaszelőn, Gútán is megjutalmazzák azokat a
sportolókat, akik az elmúlt évben jelentős sporteredményeikkel gazdagították a várost.
Ilyenkor az értékelő bizottság három korcsoportra osztja a sportolókat, akiket azután
arany-, ezüst- és bronzsávokba sorolnak, míg a csapatoknál értéksorrendet állítanak fel.
Idén tizenkét sportágban jeleskedő, hetvenkilenc versenyzőt díjaztak. A múlt hét péntekén megtartott értékelésen a hagyományos sportágak mellett kézilabda, cselgáncs és
karate, valamint művészi kerékpár mellett a postagalambászatban és a sportlövészetben
tevékenykedőket is megjutalmazták. Különdíjban azok részesültek, akik gútaiak, de a
városon kívüli sportegyesületekben értek el kiváló eredményeket.
A díjakat Kárpáty Ernő, a
képviselőtestület mellett tevékenykedő sportbizottság elnöke, Gőgh Mihály sportbizottsági alelnök, valamint Kürti
Márta, a városi hivatal dolgozója adta át.
A DÍJAZOTTAK:
Sportolók 15 éves korig:
Bronzsáv: Ollé Roland (labdarúgó), Gőgh Márton (kézilabdázó), Kébé Filip (birkózó),
Fördős Nikoletta (művészi
kerékpározó), Dinkó Branislav
(birkózó), Czina Gergő (cselgáncsozó)
Ezüstsáv: Csizmadia Lóránd
(labdarúgó), Lakatoš Patrik
(birkózó), Lucia Vu The Yen
(kézilabdázó), Kurucz Erika
Réka (karatéka)

Aranysáv: Nagy Rebeka (kézilabdázó), Báňás Richard
(labdarúgó), Szabóová Margaréta (cselgáncsozó), Horváth
Christopher (karatéka), Tánczos Márton (cselgáncsozó)
Sportolók 15 éves kor felett:
Bronzsáv: Szulcsányi Viktor (karatéka), Marosi Attila
(kézilabdázó), Laky Zoltán
(kézilabdázó), Decsi Dóra
(cselgáncsozó), Néveri Péter
(postagalambász)
Ezüstsáv: Takács Márió (karatéka), Žibrita Natália (művészi
kerékpározó), Kókai Marek
(labdarúgó), Angyal Márk
(cselgáncsozó)
Aranysáv: Zuzula Milan (labdarúgó), Fers Sándor (sportlövész), Jóba Attila (karatéka)

Csapatok:
1. Gooal Academy Kolárovo
U-9 csapata: (Hrotko Markó,
Struhárik Attila, Hangya Roland, Steiner Viktor, Kucsora
Krisztián, Lukács Bálint, Fördős Máté, Angyal Ákos, Madarász Márk, Madarász Máté,
Bábi Olivér, Gombai Dominik,
Langschadl Illés, Szabó Bence, Zakály Kevin, Kristofóli
Ronald, Borsányi Viktor, Lukács Dávid, Kalmár Dominik
1. HŠK-74 Kolárovo fiatalabb diáklányok: Árgyusiová
Franciska, Kovácsová Vivien,
Helcová Lucia, Marosi Kinga, Ládiová Natália, Keszegh
Kyra, Pál Sofia, Egriová Nikoleta, Baráthová Nikoleta, Uhrin Dóra, Balázsová Nikoleta,

Kiss Réka, Papáčková Viktória, Lucia Vu The Yen, Nagy
Rebeka, Leczkésiová Veronika
2. Karate Klub Taiyó Kolárovo, fiatalabb diáklányok:
Varga Tünde Emese, Erdélyiová Nina, Rigó Rebecca, Lakatošová Erika
3. Művészi kerékpár, női
négyes: Szabó Dóra, Domin
Henrietta, Kulich Eszter, Mihalics Panna Rebeka
Különdíjban részesült: Bagita
Dániel (karatéka), Regő Dániel (atléta), Tóth Enikő (erőemelő), Mihalics Attila (vízilabdázó), Bogárová Dominika
(karatéka), Žibrita Rebeka (atléta), Beke Ádám
(jégkorongozó),
Tóth
Nikolett
(kézilabdázó)
A múlt év legnagyobb sportteljesítményéért
külön díjat kapott
Zsélyi Zoltán atléta, a gútai Vízkereszt Maraton
verseny szerve-

zője, aki századik maratoni
távját teljesítette. Elismerésben részesült a Kolárovo Cup
2018 nemzetközi kézilabdatorna szervezőgárdája, amely
példásan gondoskodik a gútai
búcsú és vásár legnagyobb
sportrendezvényének zavartalan lebonyolításáról.
Az ünnepélyes díjátadót mintegy kétórás show színesítette,
amelynek során autentikus japán dobműsort adott a Taiko
Hungary csapata, majd Fakirka Kika tűztánccal kápráztatta
el a résztvevőket.
Kép: Morovič Orsolya

BIRKÓZÁS

A gútai birkózóklub elsősorban az utánpótlás nevelésére
fordít kiemelt figyelmet. Az
elmúlt hetekben is elismerésre méltó eredményeket értek
el a sportversenyeken.
Február 17-én, Somorján a
kötöttfogású diákliga 1. fordulójára került sor, ahol csapatuk
a házigazdák és a vásárútiak
mögött a 3. helyen végzett,
megelözve ezzel a komáromi járás másik két csapatát, a
naszvadiakat és a marcelháziakat. Pontszerzői voltak: Balázs
Andor, Stojka Sándor, Slatina
Richard, Balázs Ferenc, Lakatos Patrik, Juhász Dániel, Dinkó Nikolas, Dinkó Braniszlav,
Stojka Tibor, Ďuráč Tibor, Ďuráč Dávid, Góth Tamás.
Február 23-án rendezték
Naszvadon a Jégtörő Mátyás
nemzetközi kötöttfogású birkózótornát, amelyen a gútai
versenyzők három érmet szereztek: előkészítő C korosztály
26 kg-os súlycsoport Slatina
Richard 3. * … II – 38 kg-os
súlycsoportban Stojka Sándor
2. * … II … 48 kg-os súlycsoportban Góth Tamás 1.

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

március 9-én Franciska
március 10-én Ildikó
március 11-én Szilárd, Bendegúz
március 12-én Gergely
március 13-án Krisztián
március 14-én Matild
március 15-én Kristóf
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik
születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a felaranyosi Daňková Jana, a nemesócsai Veszprémi Krisztián, a gútai
Szabó Lara, a bagotai Szudárová
Szofia, a komáromfüssi Solčanová Liza, a komáromi Saláth Vica, az
újgyallai Rigóová Katarína, a kisudvarnoki
Varga Adam, a megyercsi Horváth Amira, a
marcelházai Opálková Valentína és a naszvadi Mikle Márk.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Németh Albert (83 éves), Hatala Bernard (90 éves), Bartal Erzsébet (92 éves),
Farkas Elemír (54 éves), Viszlai István (80 éves),
Kamocsai Gyula (84 éves) és Seemanová Viola
(62 éves) a gútai Cselovszky Pavol (62 éves),
Kosiková Alžbeta (84 éves) és Jezsó Vojtech (93
éves), a perbetei Geleta Ladislav (79 éves), az
ímelyi Janko Blažej (72 éves), a dunaradványi
Braško László (53 éves), a kavai Lovász Erzsébet
(79 éves), a nagykeszi Fábián Katalin (80 éves),
a nemesócsai Horváth Márta (69 éves), valamint
a tanyi Auszten József (57 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK
Tisztelettel emlékezünk szeretett szüleinkre,

Kovács Lajosra
és
(1921 – 2009)		

Kovács Júliára
(1927 – 2011)

Emléküket őrző lányaik családjaikkal
Március 13-án lesz három éve
annak a szomorú napnak,
amikor átadta lelkét Teremtőjének
a szeretett férj, édesapa,
após és nagyapa,

Vas Pál
Ógyallán.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú napon.
Emlékét őrző, szerető családja
BABETTA 210, STELLA STING MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT KERESEK.
Lehet hibás, működésképtelen állapotban is!

Tel.: 0905515443

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

Csikós tokány

Hozzávalók / 4 adag:
2-3 evőkanál olaj
20-25 dkg kolozsvári
szalonna
2 nagy vöröshagyma
1 kg sertéslapocka
őrölt pirospaprika, só
2 paprika
2 paradicsom
2 dl tejszín
1 dl tejföl
1 evőkanál liszt

Elkészítés:
A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, a megtisztított vöröshagymát apróra kockázzuk, a húst kisujjnyi csíkokra metéljük. Nagyobb lábasban felhevítjük az olajat, hozzáadjuk a szalonnát, és
pirítjuk. Amikor már eléggé pirult, beletesszük a hagymakockákat és a húst, a hús fehéredéséig együtt pirítjuk.
Levesszük a tűzről, megszórjuk pirospaprikával és sóval, beledaraboljuk a paprikát és paradicsomot. (A sózásnál számoljunk
a szalonna sósságával is!) A tűzre visszatéve felöntjük 2-2, 5 dl
vízzel, és kis lángon, lefedve a hús puhulásáig főzzük. A főzési
idő vége felé a fedőt levesszük és hagyjuk, hogy az étel szinte
zsírjára süljön. Közben elkeverjük a tejszínt, a tejfölt és a lisztet,
majd behabarjuk vele a húst. Nokedlivel körítve tálaljuk.

Kókuszos bögrés süti
Hozzávalók:
1.5 pohár liszt
1 tasak sütőpor (12 g)
4 tojás
1 pohár cukor
2 kis doboz kefír (300 g)
vagy 1 nagy doboz (315
g-os)
0,5 pohár olaj (1,5 dl)
3 csapott ek cukrozatlan
kakaópor
3 ek kókuszreszelék
csipet só
Foltok:
2 cs tejszín ízű pudingTetejére:
por
2,5-3 dl habtejszín (cukro8 dl tej
zott)
6 ek cukor
pár csepp kókuszaroma 4 ek 3-4 ek kókuszreszelék a szóráshoz
kókuszreszelék
Elkészítés:
A tojásokat kettéválasztjuk, a cukrot elfelezzük, az egyik felét
a fehérjéhez, a másik felét a sárgájához adjuk.
A fehérjét a cukorral kemény habbá verjük, a sárgáját kikeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk a tészta többi hozzávalóját is,
legvégül óvatosan a tojásfehérje habot.
Sütőpapírral bélelt tepsibe (34x35) simítjuk, majd rákanalazzuk a pudingos krémet és 160 oC-on 25 perc alatt megsütjük.
Ha megsült, a tetejét tejszínhabbal vonjuk be, majd megszórjuk kókuszreszelékkel.
A krém elkészítése:
A pudingporokat a tejben megfőzzük, majd összekeverjük a
többi hozzávalóval és kihűtjük.
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