
A korábbi tanúk nyelve „megeredt”
a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatosan

Újabb vallomások
erősítették meg
a bérgyilkosság tényét

Azok, akik folyamatosan figyelemmel kísérték a Basternák László gyilkosságának 
kivizsgálását, bizonyára emlékeznek arra, hogy néhány napon keresztül Roman 
Ostružlík és Alena Zsuzsová neve, illetve egy akkoriban még gyulamajori lakos került házi 
őrizetbe, illetve rendőrségi „őrizetbe”.

Obonya Sándor 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 jövedelemadójuk 
2 százalékát a bejegyzett ci-
vil szervezetek részére.
Ezt a 2018-as évre szóló adó-
bevallás benyújtásakor tehe-
tik 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 

Alena Zsuzsová először a Basternák-gyilkos-
sággal összefüggésben került képbe, amikor a 
a gyilkosság elkövetőjének, Štefan Kaluznak 
megeredt a nyelve. Kaluz azt vallotta, biztonsági 
őrként dolgozott, amikor megismerkedett Vladi-
mír Mosnárral és Ladislav V.-vel. Előbbi bízta 
meg őt, hogy ölje meg a férfit, aki „valakinek 
problémákat okoz”, és egy bizonyos Alena ké-
résének tesz eleget. Szolgálataiért 10 ezer eurót 
kapott. A Basternák-gyilkossággal összefüggés-
ben idén januárban négy személyt vettek őrizet-
be. Köztük van a Kuciak-gyilkosság egyik gya-
núsítottja, Alena Zsuzsová is. Őrizetbe vették a 
nő korábbi sofőrjét, Vladimír Mosnárt, az ógyal-
lai polgármester egykori Most-Hidas kihívóját, 

Roman Ostružlíkot, valamint egy városi rendőrt, 
Ladislav V.-t. Információink szerint Mosnár nem 
tett vallomást az üggyel kapcsolatban, Alena 
Zsuzsová tagad, akárcsak Ostružlík, aki elutasít-
ja, hogy Zsuzsován keresztül megrendelte volna 
a gyilkosságot. Egyedül Ladislav V. működik 
együtt a rendőrséggel, őt ezért nem helyezték 
vizsgálati fogságba.
Újabb fordulat a bérgyilkosságok ügyében, hogy 
Peter Tóth egykori újságíró, a SIS korábbi hír-
szerzési igazgatója a továbbiakban nem rejtett 
tanúként vesz részt a Ján Kuciak és Martina 
Kušnírová meggyilkolása ügyében. Tóth volt az 
a személy, akit vallomása szerint Marián Kočner

(Folytatás a 2. oldalon)

Nemzeti reneszánsz?
A történelem már csak ilyen: hoz olyan kor-
szakokat, amelyekben egyik-másik téma az 
addiginál élesebben merül fel, s kialakítja azt 
a fluidumot, amelyet Madách korszellemnek 
titulált. A marxista történetírók forradalmi 
helyzetnek nevezték ezt, amelynek megléte 
nélkül nem lehet forradalmat csinálni. 
Napjainkban a nemzeti identitás kérdése egy 
olyan téma, amely ismét erőteljesen jelenik 
meg. Akár a szerencsétlen Brexit-kérdés job-
bik felét is tekinthetjük ilyennek, hozzáértve 
a skótok függetlenedési igyekezeteit is. Spa-
nyolországban kétségkívül a katalán téma 
dominál ilyen vonatkozásban, de beleérthető 
ebbe a folyamatba az Északi Liga sikere is 
Olaszországban, vagy a flamand-vallon vita 
újabb fordulója Belgiumban. Az EU sajtója 
ezzel a magyarázattal próbálja értelmezni 
a balti államok, valamint Lengyelország és 
Románia kiemelt félelmét is az oroszoktól. 
Németországban Merkel lemondása után 
beindult vita a németek szerepéről Európá-
ban szintén ilyen tőről fakad, s hogy milyen 
eredménnyel zárul, az nagyban befolyásolja 
majd az egyes németországi pártok sikerét 
az idei EP-választáson.
Úgy gondolom, nekünk is volna mi fölött 
elgondolkodnunk kisebbségi magyarok-

ként, itt, a 21. század elején. Száz évvel az 
egységes magyar nemzettestről való lesza-
kíttatásunk után a helyzet szinte kiált egy, 
a kor szellemiségének megfelelő gondolat-
rendszer kialakításáért. 
Magam nem tudom szó nélkül hagyni, 
mennyire elhanyagoljuk ezt a kérdést. Visz-
szaemlékszem a kilencvenes évek első fe-
lére, amikor az akkori pártokban szellemi 
fórumokat szerveztünk egy-egy fontosabb 
kérdés megvitatására, sőt példaként felem-
líteném azokat az úgynevezett értelmiségi 
fórumokat is, ahol bizony számos kérdést 
nagyon komoly szinten tudtunk megvitatni. 
A kisebbségi közösségi lét alfája és omegája 
erősödött az ilyen együttgondolkodással: a 
közösség belső kohéziós erejének növelése. 
S mára eltűnt mindez, a felvidéki magyar 
közösség jelentős mértékben idomult e té-
ren is az országos (sőt: nemzeti és európai) 
szinten is megnyilvánuló nihilhez. Márpe-
dig napjainkban is újra és újra el kell ismé-
telnünk, hogy a felelősen gondolkodó szlo-
vákiai magyar értelmiségi habitus számára 
a legfontosabb prioritás a közösség egyben 
tartása, túlélése, jövőbeli esélyeinek nö-
velése. Ez minden személyes és csoportos 
ambíció előtt kell, hogy álljon. És bizony 

ideje lenne újradefiniálni 
is az eme célok eléréséhez 
szükséges eszközöket.
Az alapproblémát persze 
nem tudjuk feloldani: ki-
sebbségi sorsban élünk, s a kisebbségi lét 
állandó menetelés a nehezebb úton. Nincs 
más alternatívánk, ezt vállalni kell, minden 
egyéb lehetőség a felmorzsolódásunkhoz 
vezet. Magyarország vagy az EU segíthet 
a megmaradásban, a megerősödésben is, 
de az alapmunkát magunknak kell elvégez-
nünk, minden generációnak a saját világlá-
tása, értékrendszere, prioritásai alapján. Azt 
is látnunk kell, generációváltás zajlik a fel-
vidéki magyar társadalomban. Egyre több 
olyan személyiség hagy itt bennünket, akik 
eddigi közösségi létünk személyi pillérei 
voltak. 
Látnunk kell, hogy a dolgok a világban nem 
történnek csak úgy, maguktól. A kisebbségi 
társadalmaknak is szükségük van húzóem-
berekre, „motorokra”. Egy társadalom attól 
lesz stabil és gazdag, ha sok ilyen húzóem-
berre támaszkodhat.
Nos, kedves fiatalok: fel van adva a lecke! 
Március idusa kapcsán nemes kihívás efö-
lött elgondolkodni!  Csáky Pál 

A komáromi járás szinte minden városában, községében gazdag programmal emlékeznek meg 
az 1848-as márciusi ifjak hősiességéről. Az alábbiakban ezekből ajánlunk olvasóink figyelmébe 
néhány rendezvényt.
KOMÁROM – Március 14-
én, a hagyományokhoz hűen 
a komáromi magyar tannyelvű 
iskolák emlékeznek Márci-
us van, s határtalan az élet a 

márciusi ifjakról. Március 15-
én a Jókai szobornál kezdődik 
a megemlékezés, ahol Petheő 
Attila, a Csemadok területi vá-
lasztmányának elnöke mond 

köszöntést, majd Domin Ist-
ván, Izsa polgármestere tartja 
meg ünnepi szónoklatát. Köz-
reműködik az ímelyi Fagyöngy 
éneklőcsoport, illetve verset 
mond Bangha Roland, a Selye 
János Gimnázium tanulója. A 
megemlékezés a Csemadok 
városi szervezetének rendezés-
ében 17 órakor a Klapka szo-
bornál folytatódik, ahol dr. Far-
kas Adrianna gimnáziumi tanár 
mond köszöntőt, míg az ünnepi 
szónoklatot Fónagy Zoltán tör-
ténész mondja. Közreműködik 
a Concordia Vegyeskar és Bo-
ráros Imre Kossuth-díjas szín-
művész.
DÉL-KOMÁROM – Rendha-
gyó családi nappal várja min-
den kedves látogatóját a dél-
komáromi Monostori erőd a 
március 15-i nemzeti ünnepen.
9.30-tól 14.30-ig egyenruhás 
tárlatvezetés, 10-től délután 
3-ig a Szőnyi Lovas Sportegye-
sület huszár karüsszel bemu-
tatója várja a vendégeket. Az 
1848/49-es Forradalom és Sza-
badságharc Hagyományőrző

(Befejezés a 3. oldalon)

Esterházy János boldoggá avatása elkezdődött,
Szlovákiában a jog szerint háborús bűnös!

Halálával kezdődött az igazi élete
Pénteken este a Nagy János készítette Nádor utcai domborműnél koszorúzással és mécsesgyúj-
tással emlékeztek Komáromban Esterházy Jánosra, a hatvankét éve mártírhalált halt grófra, 
halálának évfordulóján. Nem csak a Felvidéken, de Prágában is néma főhajtással tisztelegtek 
azok, akik példaképüknek tartják a hitéhez, nemzetéhez haláláig hű maradt politikust.
Ezúttal is a megszokott arcokat láthattuk az em-
lékműnél, ahol a fő szervező, az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Társulás nevében Knirs Imre 
üdvözölte az egybegyűlteket, majd Martényi 
Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke és az Es-
terházy János Emlékbizottság elnöke 
emlékezett meg a mártírpolitikus-
ról. Szónoklatában kiemelte, hogy 
harminc évvel a rendszerváltás után 
Esterházy János még mindig háborús 
bűnösként szerepel Csehországban 
és Szlovákiában is. Sajnálkozva ki-
fejtette, hogy számtalan módját meg-
próbálták már, de nem sikerült sem a 
politikai, sem a jogi rehabilitációja. 
Alig egy hét múlva Krakkóban beje-
lentik Esterházy János boldoggá ava-
tási perének elindítását. – Nekünk, 
Esterházy tisztelőinek egy dolgunk 
van: imádkozzunk, hogy az eljárás 
sikeres legyen” – mondta.
Molnár Imre Esterházy-kutató, a Pozsonyi Ma-
gyar Intézet igazgatója érdekesen és elgondol-
kodtatóan fogalmazott: – Halálával kezdődött 
el az ő igazi élete. A földbe vetett mag is gyü-
mölcsöt terem, mi ennek a gyümölcstermésnek 

vagyunk most a megtapasztalói.” Martényi Ár-
pádhoz hasonlóan arra kérte az emlékezőket, 
imádkozzanak, hogy a népéért mártírhalált szen-
vedett felvidéki politikust példaként állíthassuk 
az egész keresztény világ elé. Molnár Imre rövid 

beszédét közös fohásszal zárta.
Gubík László, az Esterházy 
Akadémia igazgatója is felszó-
lalt, aki hangoztatta, hogy Es-
terházy János halálának évfor-
dulójára nem úgy tekint, mint 
emléknapra, hanem számára ez 
a nap Esterházy továbbélésének 
ünnepe. Mint mondta, a mártír 
gróf politikus szolgálata arra 
kötelez bennünket, hogy ne csak 
imádsággal próbáljuk meg elér-
ni boldoggá avatását és rehabili-
tációját, hanem társadalmi támo-
gatottságot állítsunk Esterházy 

János mögé szlovák testvéreinkkel közösen is.
A megemlékezés Vörös Orsolya, a Jókai Mór 
Alapiskola diákja egy-egy széki, magyarbődi, 
gömöri és csallóközi népdalával zárult.
Az eseményről lapunk jövő heti számában köz-
lünk fényképeket.

Valószínűleg kandalló okozta tűz 
miatt kellett riasztani szombaton 
éjszaka a tűzoltókat. A figyelmes 
szomszéd vette észre a lángokat, 
így a házban tartózkodók idejé-
ben kimenekültek. A családi ház 
mellett a gazdasági épületek is 
lángra kaptak, szerencsére nem 
robbantak fel az ott tárolt gázpa-
lackok. – Köszönöm a rendőrség, 
a tűzoltóság, az önkéntes tűzoltók 
és a mentőszolgálat összehangolt 
munkáját és külön örülök annak, 
hogy Izsán ennyire figyelmesek 
egymás iránt az emberek – nyi-
latkozta lapunknak Domin István 
polgármester.

Éjszakai lakástűz Izsán

Lapunk  
tartalmából:

● Újabb kerékpárúttal 
gazdagodik Gúta 
 2. oldal

● Ki valójában Tárnok 
Balázs?

● Játszóterek vannak, 
lesznek, de gyerekek? 
 3. oldal

●Világkupáról ezüst-
éremmel 8. oldal

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  www.  dunata j .  sk  n  a  facebook-on is  n 
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(Befejezés az 1. oldalról)
bízott meg azzal, hogy kö-
vessen bizonyos újságírókat, 
köztük Kuciakot. Tóth – állí-
tólag – azonban a kérést nem 
teljesítette, nem figyelte meg. 
Eredetileg lesifotózásról volt 
szó, amit egy ismerőse végzett, 
a gyilkossággal pedig ez nem 
állt összefüggésben. Erre a bi-
zonyos „lesifotózásra” tavaly 
szeptemberben került sor öt 
napon keresztül.
– Ennél sokkal alapvetőbb bi-
zonyíték a Kuciak-gyilkosság 
kapcsán Alena Zsuzsová vi-
selkedésének megváltozása, 
miután Andruskó Zoltánt és 
társait letartóztatták – mondta 
Tóth. Majd hangsúlyozta, hogy 
akkor kezdett számára is gya-
nússá válni a nő – és ezért for-
dult a rendőrséghez és adta át 
kommunikációjukat – amikor 
azon a kérdéses szerdai napon 
arról érdeklődött, hogy Marian 
Kočner nem működik-e együtt 
a rendőrséggel.
Állítása szerint azért döntött 
úgy, hogy vallomást tesz, hogy 
megkönnyítse a büntetőjogi 
szervek munkáját, mivel egy 
saját személyazonosságával 

tanúskodó személy vallomásá-
nak nagyobb súlya van. 
Peter Tóth a rendőrségen kifej-
tette, nem tart attól, hogy eset-
leg büntetőeljárás indul ellene. 
Szavai szerint ugyanakkor a 
családját is sújtja ez az ügy, 
mely miatt rejtőzködniük kell.
A Denník N szerint Tóth nem 
mond mindenben igazat, 
ugyanis a Kuciakról készült 
képeket egy USB-n továbbítot-
ta, és azokat a fotókat adta át 
később Zsuzsová Andruskónak 
is.
Tóth a videón azt is kijelen-
tette, hogy az újságírók fotó-
zásáért nem kapott egy vasat 
sem, mivel az összes pénzt 
azok kapták, akik a felada-
tot végrehajtották, miközben 
ő csak egy közvetítő volt. A 
Denník N birtokában lévő 
rendőrségi vallomás szerint 
ugyanakkor Tóth a rendőrök-
nek azt mondta, havonta több 
ezer eurót kapott az elvégzett 
munkáért. Több megfigyelt új-
ságíró is feljelentést tett Tóth 
ellen. Beszélt arról, hogy nem 
látott bele Kočner fejébe, de a 
tavaly februári gyilkosságok 
után kérdőre vonta, össze is 

szólalkoztak emiatt. Kočner 
azt hajtogatta, hogy nem lenne 
annyira ostoba, hogy miköz-
ben nyílt konfliktusba keve-
redett Kuciakkal, meg is ölet-
né. Ugyanakkor nem említett 
egy horvátországi történetet, 

amely a tanúvallomásában is 
szerepel – folytatja a Denník 
N. Abban ugyanis azt vallotta, 
hogy egy horvátországi nyara-
lás során Kočner arról beszélt 
neki, hogy szívesen kinyírna 
egy-két újságírót.
Azt is megmagyarázta, miért 

szerencse, hogy nem jelent-
kezett azonnal a rendőrségen. 
Arra a kérdésre, hogy miért 
csak most tett vallomást, a 
következőket mondta: – Ak-
koriban Bödör Norberthez 
közelálló személyek ültek a 

rendőrségnél, azt pedig min-
denki tudta, hogy ők Koč-
nerrel jóbarátok és szorosan 
együttműködnek. Bödör in-
formációkat szivárogtatott ki 
Kočnernek a rendőrségről.
Bödörtől pedig már csak egy 
lépés a Smer elnöke...

Marian Kočner és Alena Zsuzsová

Idén is lesz Komáromban
tavaszi nagytakarítás!

Március 22-től március 25-ig:
A következő lakóövezetekben: Selye u., Klapka György u., Ro-
zália tér, Damjanich u., Belső körút, Építész u., Tó u., Mély u., 
Nagy ér sor, Nagy sor, Augusztus 29. u., Kassai u., Megyercsi u., 
Körút, Vasút u., Gazda u., Ifjúság u., Csák Máté u., Munkás u., 
Béke u., Szakszervezet u., Építész u., Ipar u., Szabadság u., Ha-
tárőr u., Duna rakpart, Handlovai u., Prowazek u., Aranyember 
u., Seress Rezső u., Eötvös u., Várút, Patak u., Czuczor Gergely 
u., Örsújfalu, Kava, Gyulamajor, Gadóc.

Április 5-től április 8-ig
A következő kertészeti övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas, Cser-
hát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, 
Izsai út, Holt-Vág, IV.,V.,VI. bástya, Pozsonyi út, Selye utca – 
kertek, Diófasori – kertek, Doprastav mögötti kertek, Erzsébet 
sziget.
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lomtala-
nításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes elhelye-
zésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő kivéte-
lével 10 és 18 óra között, szombaton 8 és 12 óra között.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül tilos és 
büntetendő! A zöldhulladék részére elhelyezett konténerekbe 
más hulladék elhelyezése szigorúan tilos!

Dél-Komáromban napjainkban 
több idegenforgalmi-turisztikai 
fejlesztés is zajlik. A Csillag 
erőd több mint 6 milliárd fo-
rintba kerülő teljes felújításán 
túl hamarosan indul a múzeum 
új épületének építése, a MOL 
városrészben pedig idegenfor-
galmi látogatóközpont épül a 
Stadion úton. Ez utóbbiról mi 

is beszámolhatunk, sőt az első 
látványtervekből is mutatha-
tunk egyet.
A beruházás előzménye a ró-
mai kori Limes magyaror-
szági, szlovákiai, ausztriai és 
németországi szakaszainak 
világörökségre való jelölése 
volt. Az elképzelések szerint 
a 2017-ben a molaji sportpá-

lyákkal szemben, 
a brigetiói légió-
tábor területén fel-
tárt, mintegy 600 
m2 alapterületű, 
reprezentatív épü-
let kerül bemuta-
tásra, melyben – a 
régészek szerint 
– vélhetően 375. 
november 17-én 
I. Valentinianus 
császár elhunyt, és 
amelyben utódját, 
II. Valentinianust 
császárrá kiáltot-
ták ki.
A terület a jövőben 

olyan, idegenforgalmi látvá-
nyosságnak számító régészeti 
parkká alakul, melyben inte-
raktív, családbarát szolgáltatá-
sok várják majd a látogatókat. 
Amennyiben idén júniusban a 
világörökségi cím elnyerése is 
sikerrel jár, akkor rendkívüli 
híre és látogatottsága lehet a 
római régészeti parknak, Dél-

Komáromnak és környékének.
Az izsai római katonai tábor is 
az úgynevezett limes romanus 
erődítményrendszer része volt. 
Az izsai római katonai tábor 
a községtől mintegy 2 km-re, 
a Duna partján fekszik. Ez a 
terület ma Leányvár néven is-
mert. 
A rómaiak több mint kétszáz 
éves szakadatlan jelenlétének 
bizonyítéka ez az egyedülálló 
műemlék.
Tudósít átgondolt erődépíté-
szetükről, katonapolitikájuk-
ról és birodalmuk határainak 
védelmi rendszeréről. Tanubi-
zonyságként szolgál az egykori 
lakosság fejlett antik civilizá-
cióval való kapcsolatáról. Tör-
ténelmi eseményeket mesél, 
melyek időszámításunk után az 
első évszázadban játszódtak le.
Az izsai tábor sajnos továbbra 
is küzd az elemekkel, a dél-ko-
máromi fedett bemutatóterem-
ről még álmodni sem mernek a 
hazai régészek.

Ilyen lesz a BRIGETIO
római kori épületek bemutatóterme

Megyei döntősök a Selye 
János Gimnázium diákjai 
a szlovák nyelvi elnevezésű 

társalgási versenyen

A versenyt Andruskó Imre, az 
iskola igazgatója nyitotta meg, 

majd Csémy Marianna tanárnő 
üdvözölte a versenyzőket, fel-
készítő tanárokat és ismertette 
a versenyfeladatokat. A meg-
mérettetés három fordulóban 
zajlott. Az elsőben a tanulóknak 
egy felolvasott igényes szöveget 
kellett értelmezni és hűen repro-
dukálni. A másodikban a meg-
adott 5 téma közül egyet a szak-
mai zsűri előtt kellett kifejteni. 
Az utolsó versenyfeladatban 
pedig 10 megadott szó felhasz-
nálásával összefüggő történetet 
kellett megfogalmazni és elő-
adni. Az elkészített szövegeket 

jegyzet segítsége nélkül, fejből 
kellett előadni.

A zsűri különböző 
szempontokat figye-
lembe véve értékelte 
a versenyzőket, akik a 
verseny megkezdése-
kor sorszámot húztak, 
így biztosítva volt a 
verseny anonimitása, 
és a zsűritagok pártat-
lansága.
Az első három helyen 
végzett diákok okle-
velet és értékes díjakat 
vehetettek át, s egyút-
tal jogot nyertek arra, 
hogy részt vegyenek 
a kerületi fordulóban, 
amely Érsekújvárban 
kerül megrendezésre.
A 3. kategória győz-
tesei és a felkészítő 
tanárok:

1. Kováč Szilárd – Selye János 
Gimnázium, Komárom, Mgr. 
Csémy Marianna
2. Rajtár Tamás – Ipari Szakkö-
zépiskola, Komárom, Mgr. Erik 
Sokol
3. Matyó Éva – Selye János 
Gimnázium, Komárom, Mgr. 
Csémy Marianna

Csémy Marianna
a verseny szervezője,

a Selye János Gimnázium 
tanára

Felvételünkön (balról: Raj-
tár Tamás, Kováč Szilárd és 
Matyó Éva

Tovább bővül a Gúta környéki kerékpárút

A Selye János Gimnázium
sikere a kerületi fizikaolimpián
Nyitrán tartották meg a fizikaolimpia A kategóriájának ke-
rületi fordulóját. Itt a Selye János Gimnázium tanulói évek 
óta sikeresen szerepelnek, s örömteli, hogy a diákok egyre 
nagyobb létszámban kapcsolódnak be a versenybe. Az érett-
ségiző negyedikes diákok mellett az alsóbb évfolyamok fizi-
ka iránt elkötelezett diákjai is vállalják a többletmunkát és a 
megmérettetést. 

Még 2014-ben elkészült a Gútát Komárommal összekötő ke-
rékpárút, amely a Vág-Duna töltésén lefektetett aszfaltréteg-
gel született meg. Azóta is közkedvelt kirándulóhellyé vált, 
hiszen a csallóközi őstermészet csodálatos tájain vezet keresz-
tül. Horváth Árpád, Gúta polgármestere örömmel számolt be 
arról, hogy hamarosan megkezdődik a kerékpárút további 
szakaszának építése.
– Pozsony és Győr-Sopron 
Megye között született egy 
szerződés, amely az európai 
kerékpár és vízi utak kiszéle-
sítésére vonatkozott. Ehhez 
csatlakozott Nyitra megye is, 
jobban fogalmazva, egyedül 
Gúta városát érintve, hiszen 
mi is a Csallóközben élünk. A 
szerződés alapján kaptunk kel-
lő támogatást arra, hogy csatla-
kozzunk a kerékpárutak bőví-
téséhez. Folyamatosan folytak 

a tárgyalások, amelynek ered-
ményeképpen lehetőséget 
kaptunk arra, hogy a Vág-Du-
na-hídtól a vízimalomig ki-
építsük a kerékpárút első sza-
kaszát. Amennyiben valóban 
beköszönt a melegebb tavasz, 
megkezdődnek a munkálatok 
– mondta a polgármester, majd 
azt is elárulta, hogy a verseny-
tárgyalások eredményeképpen 
a komáromi Korrekt cég lett a 
győztes.

– A tervezésnél több dolgot is 
figyelembe kellett vennünk. 
A Kis-Duna holtágának öreg 
töltése eléggé forgalmas közút 
is, az ott lakóknak nincs más 
módjuk otthonaik megközelí-
tésére. Éppen ezért ez a váro-
si közút továbbra is szolgálja 
majd eddigi küldetését, tehát 
egyszerre lesz használható a 
gépjárművek, illetve a kerék-
párok számára. Természete-
sen közlekedési táblák hívják 
majd fel a figyelmet, hogy az 
új úttest nem szolgál átmenő 
forgalomra, kizárólag az ott 
lakók és a turisták célját szol-
gálja majd – folytatta Horváth 
Árpád.
A közeljövőben a kerékpár-
út további kiszélesítésével is 
számolhatnak a kerekezők. 
Már folynak az egyezteté-
sek, hogy Kamocsa – Szímő 

– Andód érintésével egészen 
Érsekújvárig lehessen kere-
kezni. Valószínűleg hamaro-
san Vágsellye irányában is 
kiépülhet a kerékpárút, amely 
ugyancsak a töltés gerincén, 
Ifjúságfalva – Negyed – Far-
kasd érintésével ér el a szom-
szédos járási székhelyig. Az 
új útszakasznak lesz része a 
vízimalomtól a Kis-Duna hí-
don át rácsatlakozó kerékpár-
út, amelyen a Vág-hídtól azo-
nos feltételekkel lehet majd 
közlekedni.
Nemrégiben műfelháborodást 
okozott, hogy a Komárom felé 
haladó kerékpárút elejét fel-
bontották. – Muszáj volt, mert 
a Vág-híd közvilágításához 
kellett új vezetéket lefektetni. 
Természetesen ez a szépséghi-
ba is hamarosan eltűnik – ígér-
te Gúta polgármestere.

Felvételeinken látható, hogyan csatlakozik a városi úthoz a 
kerékpárút újabb szakasza, amely a vízimalomig kap asz-
faltszőnyeget.

A kerületi forduló öt eredmé-
nyes tanulója között 4 gimna-
zista tanulónk szerepel: Bukor 
Benedek (VIII. N) 2. helyezés, 
Morvai Orsolya (IV. C) 3. he-
lyezés – mindketten a verseny 
győztesei –, Klučka Vivien (IV. 
A) 4. helyezés, Molnár Mátyás 
(IV. A) 5. helyezés és János-
deák Márk (VII. N), aki a 6. 
helyen végzett. Az országos 
döntőbe mind a 4 eredményes 

diákunkat behívták, s külön 
öröm számunkra, hogy Bukor 
Benedek a kerületi eredmé-
nyek összesítése alapján már 
most az országos 4. helyen áll.
Végezetül köszönetem fejezem 
ki azon felkészítő tanáruknak, 
Hevesi Anikó tanárnőnek, aki 
nagy mértékben hozzájárult di-
ákjai sikeréhez.

Andruskó Imre
a SJG igazgatója

Március 4-én immár negyedik alkalommal került megren-
dezésre a komáromi Selye János Gimnáziumban a Poznaj 
slovenskú reč – Ismerd meg a szlovák nyelvet elnevezésű ver-
seny járási fordulója. A társalgási vetélkedőben a 3. kategória 
versenyzői mérték össze tudásukat. Ebben a kategóriában a 
gimnáziumok és a szakközépiskolák 2. és 3. osztályos tanulói 
versenyeztek.
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Jókívánság

Nagy népszerűségnek örvend a 
Lidl áruházlánc szavazós játé-
ka, amely öt – a lakosság száma 
alapján – kategóriában hirdeti 
meg versenyét. Azoknak, akik 
városuk, településük gazdagítása 
érdekében bekapcsolódtak a sza-
vazós versenybe, nem volt más 
dolguk, mint január 14-e és feb-
ruár 28-a között leadni voksukat 
arra a városra, melyet támogatni 

Óriási siker Luxemburgban!
Pert nyert a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottsággal szemben
Az Európai Unió Bírósága másodfokon 
megsemmisítette az Európai Bizottság 
2013 júliusában hozott határozatát, 
melyben a bizottság elutasította a Szé-
kely Nemzeti Tanács által életre hívott, 

nemzeti régiókról szóló európai polgári 
kezdeményezés nyilvántartásba vételét. 
A bíróság közel hatévi pereskedés után 
a kezdeményezőknek adott igazat az 
Európai Bizottsággal szemben. A kezde-

ményezés célja, hogy az EU biztosítson 
megfelelő hozzáférést az uniós fejlesztési 
támogatásokhoz, és vessen véget az ős-
honos nemzeti kisebbségek által lakott 
régiók gazdasági diszkriminációjának. 

Tárnok Balázs, a Magyar 
Közösség Pártja európai par-
lamenti képviselőjelöltje jo-
gászként évek óta segíti a 
felperesek képviseletét ellátó 
ügyvéd munkáját. Tárnok Ba-
lázs kifejtette: A Székely Nem-
zeti Tanács győzelme felvidéki 
győzelem is, hiszen Dél-Szlo-
vákia magyarlakta régiója ha-
sonlóképpen nemzeti régiónak 
tekinthető, mint a Székelyföld. 
Siker esetén ez a régió is jogo-
sult lenne a fejlesztési többlet-
támogatásra.
A „Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a kultúrák 
fenntarthatóságáért” címet vi-
selő polgári kezdeményezés 
szervező bizottságának felvi-
déki tagja Őry Péter, az MKP 
Országos Tanácsának elnöke. 
Maga az európai polgári kez-
deményezés egy viszonylag új 
jogintézmény az Európai Unió-
ban, az uniós közvetlen demok-
rácia eszköze, amelyet 2012-től 
alkalmaznak.
Tárnok Balázs így foglalta ösz-
sze az elmúlt időszakot: – A 
Székely Nemzeti Tanács még 
2011-ben hozott egy olyan ha-
tározatot, hogy ki fogja hasz-
nálni az Európai Unió Bírósága 
intézményét arra, hogy európai 
színtéren is érvényt szerezzen a 
követeléseinek. 2013-ban egy 
tizenkét tagú polgári bizottság 
– köztük Őry Péter, az MKP 
Országos Tanácsának elnöke 

– dolgozta ki és nyújtotta be a 
polgári kezdeményezést, ame-
lyet az Európai Bizottság hatás-
köri okokra hivatkozva akkor 
elutasított. A kezdeményezők 
képviseletében Izsák Balázs, az 
SZNT elnöke és Dabis Attila, a 
szervezet külügyi megbízottja 
ezért pert indítottak az Európai 
Bizottság ellen a kezdeménye-
zés bejegyzésének elutasítása 
miatt, azonban a Törvényszék 
első fokon, 2016-ban a felpere-
sek keresetét elutasította – ma-
gyarázta a fiatal jogász. 
A székelyek egyébként azért 
indították ezt a kezdeménye-
zést, mert gazdasági mutatók-
kal alátámasztott tapasztalataik 
alapján az uniónak a regionális 
fejlesztéseiből származó for-
rásait úgy használják fel bizo-
nyos régiókban, hogy egyazon 
fejlesztési régión belül a román 
többségű régiók gazdaságilag 
növekednek, míg a magyarlakta 
régiók lemaradnak. Az ügyben 
a felpereseket dr. Sobor Dávid 
ügyvéd képviselte. Az ügyvéd 
munkáját 2015 óta Balázs segí-
tette jogi tanácsadóként, mely-
nek keretén belül közreműkö-
dött az Európai Bíróság előtti 
peres eljárás munkálataiban.
Az Európai Unió luxemburgi 
bírósága múlt héten csütör-
tökön kimondta, hogy a Tör-
vényszék 2016. évi ítéletében 
tévesen alkalmazta a jogot, 
jogellenesen utasította el a fel-

peresek keresetét. A bíróság 
ezért hatályon kívül helyezte 
az elsőfokú ítéletet és megsem-
misítette a Bizottság 2013-ban 

hozott, a nyilvántartásba vételt 
elutasító határozatát.
A bizottságnak most két hónap-
ja van arra, hogy újabb határo-
zatot hozzon. Várható, hogy 
ezzel az új (illetve újabb) hatá-
rozatával a bizottság jegyezze 
be ezt a polgári kezdeménye-
zést. Ez várhatóan május elejé-
re fog majd esni. Amennyiben 
ez megtörténik, következhet az 
egymillió aláírás összegyűjté-
se, amire majd egy év áll ren-
delkezésre (hasonlóan, mint a 
Minority SafePack esetében).
Az Európai Unió alapvetően 
egy reform előtt áll. Egyre na-
gyobb hangsúlyt kap az uniós 

értékek védelme. Arról viszont 
kevesebben szólnak, hogy a 
jogállamisággal egyenértékű 
alapérték a kisebbséghez tar-

tozó személyek jogainak tisz-
teletben tartása. Valójában nem 
beszélhetünk a kisebbségek 
jogainak tiszteletben tartásáról 
abban az esetben, ha a kohé-
ziós politika jelenlegi végre-
hajtása veszélybe sodorja a 
nemzeti régiók sajátosságainak 
megőrzését. Ugyanis a nemze-
ti régió elsorvasztása az adott 
nemzeti közösség felszámolá-
sához vezethet, ez pedig sérti 
ezt az alapvető értéket. A ki-
sebbségben élő őshonos nem-
zeti közösségnek a szülőföldön 
való boldogulása a nemzeti 
megmaradásának alapvető fel-
tétele.

Valójában ki Tárnok Balázs?
Mindenki előtt felvetődhet a kérdés, ki ez a sikeres fiatalember, akinek nevét ott találhatjuk a májusi 
európai parlamenti választások jelöltlistáján? Kevesen tudják, hogy Balázs rendkívüli módon kötődik a 
Komáromi járáshoz. Közösségi oldalán a következőket olvashattuk róla:
Tárnok Balázs Izsáról származik, 29 éves, 
jogász. A komáromi Selye János Gimnázi-
umban érettségizett, majd a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudomá-
nyi Karát végezte el. Tanulmányait a hol-
landiai Radboud University Nijmegeben 
folytatta. A diplomaszerzés után állami ösz-
töndíjas hallgatóként kezdte meg doktori ta-
nulmányait a PPKE Jog- és Államtudomá-
nyi Doktori Iskolájában. Doktori kutatási 
témája az európai uniós kisebbségvédelem, 
azon belül az európai polgári kezdemé-
nyezés és az őshonos nemzeti kisebbségek 
lehetőségei. 2018-ban újabb diplomát szer-
zett a Pázmány Egyetemen, ezúttal angol 
jogi szakfordító szakjogász (LL.M.) képe-

sítéssel gazdagodott. Doktori kutatásai so-
rán számos magyar és angol nyelvű tanul-
mánya jelent meg neves hazai és külföldi 
lapokban az európai uniós kisebbségvéde-
lem és az európai polgári kezdeményezés 
témakörében, illetve több magyar és angol 
nyelvű szakmai előadást tartott.
 A Rákóczi Szövetség alelnöke. – Nagyme-
gyeri származású feleségemmel 2017-ben 
kötöttünk házasságot a helyi római kato-
likus templomban. Koppány fiunk idén 
március 14-én múlt egy éves. Az elmúlt 
években európai uniós joggal és európai 
kapcsolatokkal foglalkoztam, kiemelt fi-
gyelmet szentelve a nemzet kisebbségek 
jogvédelmének. 2007-től foglalkozom 

magyar katonai ha-
gyományőrzéssel. 
2010-től külkap-
csolatokért felelős 
alelnöke vagyok 
az izsai Felvidéki 
Huszár és Hagyományőrző Egyesületnek. 
A Magyar Közösség Pártja Országos Ta-
nácsának 2019 februári döntése értelmé-
ben a felvidéki magyar közösséget és a 
Komáromi járást a párt listájának 4. helyén 
képviselhetem a májusi európai parlamenti 
választáson – írta önmagáról. 
Íme egy fiatalember, aki már letett valamit 
az asztalra az egyetemes magyarság érde-
kében. És a miénk...

Emlékezzünk a MÁRCIUSI IFJAK tetteire
Befejezés az 1. oldalról

Közhasznú Egyesület tüzér-
bemutatóját délelőtt negyed 
11-től délután negyed 3-ig 
óránként lehet megtekinteni. 
Lesz 1848/49-es puskamustra, 
kézműves játszóház a Dunai 
Bástya Jókai termében, ahol 
az ügyes kezű gyerekek és fel-
nőttek kokárdát, pártát, huszár 
figurát készíthetnek, a látoga-
tók mindezek mellett pedig 
korabeli fotózáson is részt ve-
hetnek. 14 órától a MonoStory 
Erődszínházi Társulat mutatja 
be a „Menjünk a Pilvaxba” 
című darabot a Dunai Bástya 
Klapka termében.
GÚTA – A város önkormány-
zata és az önkormányzat 
mmellett működő oktatásügyi 
és kulturális bizottság szerve-
zésében rendezett megemléke-
zés március 15-én, 17 órakor 
kezdődik a Szent Rozália em-
lékparkban, ahol Horváth Ár-
pád polgármester és dr. Viola 
Miklós, az MKP városi elnöke 
mond ünnepi beszédet. Az ün-
nepség a vmk színháztermében 
folytatódik, ahol Petőfi Sándor 
Irodalmi Estet rendeznek, ahol 
Rékasi Károly Petőfi verseket, 

Rékasi Zsigmond pedig saját 
verseit szavalja. Az est a XIX. 
század lángelmű zsenijének 
verseit állítja párhuzamba egy 
ifjú költő azonos témakörű 
gondolataival, zenei aláfestés-
sel.
ÓGYALLA – Az 1848/49-es 
szabadságharc meghatározó 
egyénisége, Jókai Mór mell-
szobránál kerül sor a városi 
ünnepségre március 17-én (va-
sárnap), 15 órakor. A Feszty 
Árpád Alapiskola és Óvoda 
műsora után Bese László tör-
ténelemtanár mond ünnepi 
beszédet, majd a koszorúzásra 
kerül sor, utána az Őszirózsa 
Népdalkör ad elő korhű dalo-
kat.
CSICSÓ – Március 15-én, 
pénteken 16,30-kor kezdődik 
az idei megemlékezés a Ma-
gyarnak maradni emlékpark-
ban, ahol a Gyöngykoszorú 
Népdalkor fellépése után Föl-
des Csaba mérnök, a község 
polgármestere mond ünnepi 
beszédet. Ezt követően kerül 
sor a koszorúzásra, majd 17 
órától (a községi kultúrházban) 
a GRANDIOSO zenekar fellé-
pésére, majd a csicsói fiatalok 

színjátszó csapatának „Szé-
chényi a legnagyobb magyar” 
című előadására.
KESZEGFALVA – Márci-
us 17-én, 15 órakor a Csoda-
szarvas emlékműnél dr. Viola 
Miklós, Nyitra megye képvise-
lője, az MKP komáromi járási 
elnökségének alelnöke tartja 
meg ünnepi beszédét.
LAKSZAKÁLLAS – A ha-
gyományokhoz hűen, március 
15-én koszorúzással és ünnepi 
emlékezéssel idézik fel a már-
cius ifjak hősiességét a község-
ben. Ünnepi beszédet mond 
Brinzik Angéla, az MKP járási 
elnökségi tagja. A műsorban 
felléppnek a község alapisko-
lájának tanulói.
MARTOS – Március 17-én, 
10 órakor a község reformá-
tus keresztyén közösségének 
templomában ünnepi isten-
tiszteletre kerül sor amelyet 
Szénási Szilárd esperes tart. 
Ünnepi beszédet mond Gubík 
László, az Esterházy Akadé-
mia igazgatója. A koszorúzás 
alatt a Martosi Hagyományőr-
ző Együttes Kossuth-nótákat 
énekel.
MEGYERCS – Március 15-

A Dunatáj
II. néptáncoktatása

Ötletnek sem rossz,
lesz, aki követi?

A betegszállítás kérdése or-
szágos gondnak számít, a jár-
műveket kiszolgáló személy-
zet túlterhelt, a betegeknek 
pedig általában órákig kell 
várakozniuk, míg a kivizsgá-
lás után hazakerülnek. Ezen 
a problémán akar segíteni a 
Vágsellyei járáshoz tartozó, 

stabil szociális programmal 
rendelkező Zsigárd község, 
amelynek önkormányzata sa-
ját betegszállító autót vásárolt. 
Ezzel a lépéssel próbál segíte-
ni azokon a rászorulókon, akik 
nem jogosultak az állami beteg-
szállításra, vagy nem áll mód-
jukban elintézni azt.
Ez az ötlet valóban elismerésre 
méltó, hiszen a szakorvosi ellá-
tásra szoruló betegek többsége 
nem rendelkezik olyan rokon-
nal, aki hajlandó lenne feláldoz-
ni a napját, hogy beszállítsa Ko-
máromba. Az is megoldás lenne, 
ha több, egymással szomszédos 
község vásárolna mentőautót, 
így annak fenntartása, üzemel-
tetése is kifizetődőbb lehetne. Ki 
követi Zsigárd ötletét?

én, 11 órakor tartanak meg-
emlékezést a helyi temetőben, 
ahol ünnepi beszédet mond 
Farkas Adél, az MKP-tagja, a 
Csemadok helyi elnöke.
NASZVAD – Március 15-én, 
17 órakor kezdődik a megem-

lékezés a kopjafánál, ahol Fe-
hér István, a komáromi Selye 
János Gimnázium tanára mond 
ünnepi beszédet. A megemlé-
kező műsorban fellépnek az 
alapiskola tanulói és a község 
szavalói.

Újabb játszóterek,
de hol vannak a gyerekek?

akartak. A kategóriák első és második helyezettje egy-egy teljesen új „fullánkocska” ját-
szóteret kap. A negyedik kategória győzteseként Ógyalla is játszótérrel gazdagodik, s külön 
öröm, hogy Komárom már másodízben végzett az ötödik kategória első helyén. Üröm az 
örömben, hogy a korábbi játszótér is csaknem üres, illetve a nehezen beilleszkedő lakosok 
és gyermekeik „gondoskodnak” arról, hogy gond legyen a renddel. Hamarosan Komárom 
újabb látványossággal, a Monostori erőd másával gazdagodik, amely a határon átnyúló cse-
reprogram keretében épül meg. Ógyallán a múlt év végén már felépült egy ilyen attraktív 
játszótér, amely az oroszlányi bánya tornyát szimbolizálja, a Gútán felépülő a tatai várat.

 A komáromi Regionális Művelődési Intézet  
már másodízben rendezi meg workshopját,  

amelyen a néptáncoktatás legújabb formáit  
sajátíthatják el az érdeklődők, akik egyben  

megismerkedhetnek a néptánc elveivel és belső 
struktúrájával is.  

A regionális központ fő feladatának tartja,  
hogy rendezvényein keresztül három, egynapos  

tanfolyamán és egy hétvégi összpontosításon  
a Nyitrai kerület néptánc-csoportjainak vezetői 

és néptáncoktatói számára kellő szakmai oktatást 
biztosítson.

Ezeken a szemináriumokon a néptánccal  
a gyermekcsoportok, ifjúsági együttesek és felnőtt 

tánccsoportok pedagógusai kaphatnak oktatást, 
ezen kívül foglalkoznak majd a néptáncoktatással, 

a táncmotívumok elemzésével, elvével és belső 
struktúrájával, a tánckoreográfiákban alkalmazott 

improvizációval. A szemináriumon tanultakat  
a pedagógusok saját környezetükre jellemző nép-

táncaik oktatásának hatékonyságát emelhetik.  
A workshop védnöke és lektora Katona István,  

aki néptáncművészként, táncosként,  
koreográfusként, tanárként és néprajzosként 1982 

és 1987 között az Ifjú Szívek művészeti igazga-
tójaként tevékenykedett. Az egynapos oktatásra a 

Selye János Egyetem sportközpontjában (Vársor 2.) 
március 30-án, április 13-án és május 11-én, 9 órá-
tól kerül sor. A hétvégi összpontosítás június 15-én 
és 16-án lesz Martoson, a Feszty Árpád Kulturális 

Parkban. Az oktatást a Művészeti Támogatási  
Alapítvány segítségével valósítják meg.  

Az érdeklődők bővebb felvilágosítást  
a www.ros-komarno.sk oldalán kaphatnak.

Öröm és boldogság legyen mindig veled, 
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kisérjen utadon, nagyon boldog
légy minden születésnapodon.

Március 13-án ünnepli
65. születésnapját 

Őszi Tibor
Gútán.

E szép évforduló alkalmából
szívből köszönti őt

felesége, gyermekei családjukkal
és a jó barátok, ismerősök. 
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MŰSORA JÁNLAT
Március 16-tól  22-ig

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

TV2
7.05 Mesék ,  11.55 Pog y
g yász ,  13.30 Doc Hol ly
wood (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 Mi nyonok (a mer.) , 
20.55 A mú m ia v i s sza t é r 
(a mer.) ,  23.45 St .  Vi n
cent  (a mer.) ,  1.55 Bű nös 
Ch icago (a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 12.10 
Páratlan páros (amer.), 
13.15 Kincsem (magyar), 
15.55 Munkával szerzet t 
pasi (amer.), 16.05 Jackie 
Chan: Első csapás (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó
kusz Plusz , 20.00 A tanár 
(magyar), 21.05 Kavarás 
(amer.), 23.40 101 k isku
tya (amer.), 1.55 Az élet 
habzsolva jó (amer.)

RTL II
8.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 12.00 Most jó 
(angol), 14.10 Éjjelnappal 
Budapest, 20.00 Show
der Klub Best of, 22.00 
Már megint bérgyilkosék 
(amer.), 0.00 Most jó (amer.)

M2
12.45 Miezmiaz?, 13.00 
Kemy, a felfedező, 14.10 
A kis sárkány kalandjai, 
16.40 Dr. Plüssi, 17.00 
Ele na, Avalor hercegnője, 
18.15 Verne Gyula cso
dálatos utazásai, 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Apák és lányaik (amer.
olasz), 23.05 No Limit 
(f rancia), 0.55 Csak Isten 
bocsáthat meg (angol)

Duna tv
9.25 Divat  é s  desig n , 
10.25 Csa ládba rá t , 
12 .55 Doc Ma r t i n  (a n
gol) ,  14.0 0 Ér zékek és 
é r zelem (a mer.) ,  15.35 
Nem szok t a m ha z ud n i 
(mag ya r) ,  17.0 0 Gasz t
roa ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszom
bat ,  19.30 Csa k sz í n há z 
é s  más sem m i ,  20.30 A 
pi l la ngó (f r a nc ia) ,  22 .0 0 
A z évszá zad g ye r mekei 
(f r a nc ia)

Duna World
11.15 Keresz túton (ma
gyar), 13.30 Magam va
gyok, 14.30 Családbarát , 
16.05 I rodalom és könyv, 
16.40 Amer ikában jár
tunk, 17.15 Színejava , 
18.15 Erdély i tör téne 
tek , 18.50 Térkép, 20.00 
Dokuzóna, 21.35 Fábr y, 
23.00 Tóth János (ma
gyar), 0.05 Opera Café

Pozsony 1
12.20 Mit tudom én, 14.25 
Miss Marple (angol), 
16.15 A legnagyobb szlo
vák, 17.45 Úttalan utakon, 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A test titkai, 21.40 Elnök
választás, 2.00 Miss Mar
ple (angol)
Pozsony 2
10.15 Sílesiklás,  12.15 
Kapura,  13.00 Sífutás, 
15.15 Labdarúgás,  17.45 
Jégkorong, 21.00 Vi
gyázz,  vizit!  (cseh),  22.25 
Taboo (angol),  23.25 Ta
boo (angol) 

Markíza tv 
9.45 Junior (amer.), 11.55 
Apafej (amer.), 13.50 The 
Voice, 16.10 Apádra ütök 
(amer.), 18.20 Így mu
lat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 Szélhámosok a ví
zen (cseh), 22.00 Elnökvá
lasztás, 1.25 A likvidátor 
(amer.)

JOJ TV
9.50 Ne mérgesítsd a bé
biszit ter t! (amer.), 10.50 
Házi kedvencek, 11.40 Dr. 
Dolit tle 2. (amer.), 13.20 
X-Men (amer.), 15.30 Bű
báj (amer.), 17.50 Szünidő, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír
adó, 20.35 Pret ty Woman 
(amer.), 23.10 A katona 3. 
(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, 10.45 
Több, mint testőr, 12.55 
Ripost, 13.30 Wild Wild 
West (amer.), 15.50 Char
ly, majom a családban 
(német), 16.55 Alex fel
ügyelő (lengyel), 18.00 
Tények, 18.55 A törvény 
nemében (belgafrancia), 
21.20 Parker (amer.), 23.55 
A szellemlovas (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 13.00 Há
zon kívül, 13.35 Családom és 
egyéb emberfajták (amer.), 
13.55 A tanár (magyar), 15.10 
Egy zseni, két haver, egy 
balek (olaszfrancia), 18.00 
Híradó, 18.55 Star Wars III. 
(amer.), 21.55 Démonok kö
zött (amer.), 1.00 Kavarás 
(amer.)

RTL II
7.50 Az élet prada nélkül. 
9.50 A hang ereje (amer.), 
11.50 Segítség, bajban va
gyok!, 16.50 Megdönte
ni Hajnal Tímeát (amer.), 
18.55 Meseautó (magyar), 
21.00 Showder Klub, 22.00 
A cipőbűvölő (amer.)

M2
12.45 Miezmiaz?, 13.15 
Nicky, R icky, Dicky, 
14.10 A k is sárkány ka
landjai , 15.50 Tigr is és 
Micimackó, 16.40 Dr. 
Plüssi , 17.50 Vampir i
na , 18.15 Arany cseppek 
( lengyel), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 A bol
dogság sosem jár egye
dül (f rancia), 23.25 Vi
rágnyelv (magyar), 23.45 
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.20 Évszakok 
(f rancianémet), 14.55 
Családunk szégyene (ma
gyar), 16.30 Hogy volt?, 
17.25 Borbás Marcsi sza
kácskönyve, 18.35 Őran
gyal (amer.), 19.30 Ma
gyarország, szeretlek!, 
21.00 Mr. Jones (amer.), 
23.00 Milos Forman: 
Amibe nem halsz bele… 

Duna World
8.35 Önök kér ték , 11.25 
Cserebere (magyar), 
13.20 A nagyok, 13.50 
Halhatat lanok, 14.50 
Szent István vándorlás, 
15.20 Budapest ter mésze
t i ér tékei , 16.55 Világ
örökség Por tugál iában, 
19.25 Szerelmes föld rajz , 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Ket ten, 22.35 Hogy 
volt?

 Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.55 Poi rot  (a ngol) , 
15.45 A ra ny idők ,  19.0 0 
Hí radó,  20.30 Topi n
ka őr mes te r  (sz lová k), 
21.25 Má r ia  f őhad nag y 
(ola sz),  23.0 0 Poi rot 
(a ngol) ,  0.45 Héja  nász 
(csehsz lová k)

Pozsony 2
12.00 Alpesi sí lesik lás, 
13.00 Biat lon, 14.05 Ké
zi labda , 15.50 Biat lon, 
16.00 Kézi labda , 18.45 
Jégkorong, 22.00 For tuna 
Liga magazin, 22.30 Kid 
(angol)

Markíza tv
9.25 Szélhámosok a vízen 
(cseh), 13.00 Elnökvá
lasztás, 13.30 Bolondok 
aranya (amer.), 16.05 A 
konyha, 16.45 Felvég, al
vég, 18.10 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 The Voice, 22.30 
Apádra ütök (amer.)

, JOJ TV
10.20 Bűbáj (amer.), 12.30 
Pret ty Woman (amer.), 
15.00 Taxi, taxi (f rancia), 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.25 Spor t , 
20.35 A hetedik mennyor
szág, 22.45 Piszkos pénz 
(amer.), 0.30 Sangr iLa 
apar tman (amer.)

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Szerelmem, Ramón (mexi
kói), 16.45 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.15 Exatlon 
Hungary, 21.30 Pénzt vagy 
éveket!, 23.00 A múmia 
visszatér (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Fókusz 
Plusz, 13.25 Drága örö
kösök (magyar), 14.30 A 
simlis és a szende (amer.), 
15.40 A specialista (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.55 Drága örö
kösök (magyar), 21.00 Ba
rátok közt, 21.35 Cápák 
között, 22.40 Isten veled, 
Magyarország!, 0.50 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 Éjjelnappal 
Budapest, 17.20 A gyanú 
árnyékában, 19.20 Show
der Klub, 21.30 Éjjelnap
pal 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 rossz
csont, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 18.40 Wissper, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Születet t szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.45 
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv
12.50 Kulinár is kalando
zások, 14.20 Végtelen sze
relem (török), 15.10 Hat 
nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (német), 17.05 
Ridikül, 18.35 Sorsok út
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Kék
fény, 21.25 A legendák 
hivatala (f rancia), 22.30 
1890 (szlovák), 23.40 Al
pesi nyomozók (oszt rák)

Duna World
11.15 A szűz és a gödölye 
(magyar), 13.20 Roma ma
gazin, 13.50 Domovina, 
14.20 Családbarát, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan
gyal, 18.55 Szerelmes föld
rajz, 19.30 Hagyaték, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.20 Or
vosok (lengyel), 16.25 Egye
sült Királyság, 16.55 Hegyi 
doktor (német), 17.50 Párbaj, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 A komornyik 
(lengyel), 22.50 Riporterek, 
23.30 Max felügyelő (szlo
vák)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.25 
Generációk, 14.35 Autó
szalon, 15.30 Nemzetiségi 
magazin, 17.25 A család, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí
rek, 21.00 Dokumentum
film, 22.25 Hulot úr nyaral 
(francia) 

Markíza tv
9.50 Apukák, 10.55 Jó
szomszédi viszonyok, 
11.55 Családi történetek, 
12.55 NCIS (amer.), 14.50 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Apu
kák (szlovák), 19.00 Hír
adó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.20 A kony
ha, 22.00 Másnaposok 2. 
(amer.), 0.10 NCIS (amer.)

JOJ TV
8.40 Tárgyalóterem, 10.50 
Rendőrök akcióban, 12.30 
Topsztár, 12.50 Dr. Csont 
(amer.), 14.50 Rendőrök 
akcióban, 17.45 Lucky 
Room, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
23.00 Elő az igazsággal!, 
0.20 Heti Hetes

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.00 Tények 
délben, 12.30 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 15.40 
Szerelmem, Ramón (mexi
kói), 16.45 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.15 Exatlon 
Hungary, 21.30 Pénzt vagy 
éveket!, 23.00 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Cápák 
között, 13.25 Drága örö
kösök (magyar), 14.30 A 
simlis és a szende (amer.), 
15.40 A specialista (amer.), 
16.50 A szeretet útján (tö
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.55 Drága örö
kösök (magyar), 21.00 Ba
rátok közt, 21.35 Alvilág 
(magyar), 22.45 Házon kí
vül, 23.15 XXI. század

RTL II
12.00 Az első millióm törté
nete, 13.00 Segítség, bajban 
vagyok!, 13.55 A gyanú árnyé
kában, 14.55 Showder Klub, 
16.00 Éjjelnappal Budapest, 
17.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 21.30 
Éjjelnappal 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 Szüle
tett szinglik (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.20 Melissa és Joey 
(amer.)

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.20 Vég
telen szerelem (török), 15.10 
Hat nővér (spanyol), 16.10 
Rex felügyelő (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.35 Sorsok út
vesztője (török), 19.30 Hon
foglaló, 20.25 Önök kérték, 
21.25 Diagnózis (lengyel), 
22.15 Velvet Divatház (spa
nyol), 23.10 Magyarország, 
szeretlek!

Duna World
11.10 Gyémántok (magyar), 
13.15 Nemzetiségi maga
zinok, 14.15 Családbarát, 
15.45 Család 2019, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan
gyal, 18.55 Szerelmes föld
rajz, 19.30 Hagyaték, 20.05 
Szerepcsere, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló, 0.00 Min
denki 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, 20.30 
A maffia csak nyáron gyil
kol (olasz), 21.15 Mata Hari 
(kopr.), 22.05 Banks főfel
ügyelő 

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő pano
ráma, 14.30 Tudományos ma
gazin, 15.30 Ukrán magazin, 
17.25 Esti mese, 17.45 Jég
korong, 21.00 Dokumentum
film, 22.25 Talkshow, 23.35 
Dokumentumfilm

Markíza tv
10.45 Jószomszédi viszo
nyok, 11.50 Családi törté
netek, 12.55 NCIS (amer.), 
14.50 Jószomszédi viszo
nyok, 15.55 Családi törté
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Jó tudni!, 
22.40 Felvég, alvég, 23.55 
NCIS (amer.), 2.15 Tíz év
vel f iatalabb 

JOJ TV
8.40 Tárgyalóterem, 10.50 
Rendőrök akcióban, 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 Szünidő 
(szlovák), 22.00 A híd (cseh), 
23.00 A futár (amer.), 0.05 X
Akták (amer.) 

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Szerelmem, Ramón (mexi
kói), 16.45 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.15 Exatlon 
Hungary, 21.30 Pénzt vagy 
éveket!, 23.00 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Isten 
veled, Magyarország!, 
13.25 Drága örökösök (ma
gyar), 14.30 A simlis és a 
szende (amer.), 15.40 A 
specialista (amer.), 16.50 A 
szeretet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
19.55 Drága örökösök (ma
gyar), 21.00 Barátok közt, 
21.35 Toplista, 22.50 Ha
lálos fegyver (amer.), 0.25 
Alvilág (magyar)

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

M2
11.30 Kék egér, 12.00 Méz
ga család, 13.20 Hollócska, 
a kis rosszcsont, 15.00 Kó
kusz Kokó, 15.50 Kalózka 
és Kapitány kalandjai, 17.25 
Mickey egér játszótere, 18.15 
Szófia hercegnő, 19.15 Alvin 
és a mókusok, 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, 0.20 Me
lissa és Joey (amer.)

Duna tv
12.50 Kulináris kalando
zások a világ körül, 14.15 
Végtelen szerelem (török), 
15.10 Hat nővér (spanyol), 
16.05 Rex felügyelő (olasz), 
17.05 Ridikül, 18.00 Hír
adó, 18.35 Sorsok útvesztő
je (török), 19.30 Honfoglaló, 
20.35 A mi kis állatkertünk 
(angol), 21.35 A becsület 
ideje (lengyel), 22.35 Álta
lános iskola (csehszlovák)

Duna World
11.40 Budai Nagy Antal 
(magyar), 13.20 Nemzeti
ségi műsorok, 13.50 Ecra
nul nostru, 14.20 Család
barát, 16.15 Noé barátai, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gaszt
roangyal, 18.55 Szerelmes 
földrajz, 19.30 Magyaror
szág, szeretlek!, 21.35 Ri
dikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Or
vosok (lengyel), 15.10 Teszt
magazin, 16.55 A hegyi 
doktor (német), 18.15 Öten 
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
A legnagyobb szlovák, 21.45 
Thelma és Louise (kopr.), 
23.50 Orvosok (lengyel), 
0.35 Amy bírónő (amer.)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 14.30 A diagnó
zis, 15.30 Magyar magazin, 
16.20 Az iskolába vezető 
út, 18.45 Jégkorong, 22.25 
Mozi, 22.50 Művészetek, 
23.20 Dokumentumfilm

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo
nyok 12.05 Családi tör té
netek, 13.05 NCIS (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo
nyok, 15.55 Családi tör té
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Szórakoz
tató műsor, 22.20 Szom
szédok (szlovák), 23.15 A 
konyha, 0.00 Tiltot t gyü
mölcs (amer.)

JOJ TV
8.40 Tárgyalóterem, 10.50 
Rendőrök akcióban, 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), 21.35 Res
tart, 23.00 Sam (amer.), 
0.00 XAkták (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Wal
ker, a texasi kopó (amer.), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.15 Exatlon 
Hungary, 21.30 Pénzt vagy 
éveket!, 23.00 Columbo 
(amer.), 0.45 Tények extra

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Toplis
ta, 13.25 Drága örökösök 
(magyar), 14.30 A simlis és 
a szende (amer.), 15.40 A 
specialista (amer.), 16.50 A 
szeretet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
19.55 Drága örökösök (ma
gyar), 21.00 Barátok közt, 
21.35 Gyertek át!, 22.50 
Páratlan páros (amer.), 0.25 
Brandmánia, 0.55 CSI: A 
helyszínelők (amer.)

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

M2
11.30 Kék egér, 12.00 Mézga 
család, 13.20 Hollócska, a 
kis rosszcsont, 13.55 Tesz
vesz város, 15.00 Kókusz 
Kokó, 16.50 Rosie világa, 
17.25 Mickey egér játszó
tere, 18.40 Wissper, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Ki
berMa, 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Odaát (amer.), 0.20 
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.50 Kuli
náris kalandozások, 13.20 
Honfoglaló, 14.10 Végte
len 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 Bagi
Nacsa Orfeuma, 21.25 Tóth 
János (magyar), 21.55 Fúj
hatjuk! (angol), 23.50 Egy 
erkölcsös éjszaka (magyar)

Duna World
11.45 Budai Nagy Antal 
(magyar), 13.20 Nem
zetiségi műsorok, 14.20 
Családbarát, 15.55 Kék 
bolygó, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 20.00 
Örökzöldek a Józsefváros
ból, 21.00 Híradó, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 14.25 
Or vosok (or vosok), 15.10 
Kultu rál is örökség, 16.55 
Hegyi dok tor (német), 
17.45 A párbaj, 19.00 
Híradó, 20.25 Labdar úgó 
EB, 23.20 Az élet örömei, 
23.50 Or vosok ( lengyel), 
0.35 Amy bí rónő (amer.)

Pozsony 2
11.55 Törpék, 12.30 Az 
állatok élete, 14.30 Mű
korcsolya VB, 15.30 Roma 
magazin, 16.20 Biatlon, 
17.45 Jégkorong, 21.00 Do
kumentumfilm, 22.25 Tör
ténelem, 23.15 Rendőrség

Markíza tv
9.45 Apukák, 10.50 Jószom
szédi viszonyok, 11.50 Csa
ládi történetek, 12.55 NCIS 
(amer.), 14.50 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  Tárgyaló te rem, 
10.50  Rendőrök  akc i 
óban ,  12 .30  Topsz tár , 
12 .50  Dr .  Csont  (amer . ) , 
14.50  Rendőrök  akc ió 
ban ,  17 .45  Lucky Room, 
19 .00  K r i m i ,  19.30  H í r
a dó,  20.35  Elő  az  igaz-
sággal ! ,  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 Hír
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Wal
ker, a texasi kopó (amer.), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.15 Exatlon 
Hungary, 21.30 Pénzt vagy 
éveket!, 23.00 Az útvesztő 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.25 Párat
lan páros (amer.), 13.25 
Drága örökösök (magyar), 
14.30 A simlis éjs a szende 
(amer.), 15.40 A specialis
ta (amer.), 16.50 A szeretet 
útján (török), 18.00 Híradó, 
19.05 Fókusz, 19.55 Drága 
örökösök (magyar), 21.00 
Barátok közt, 21.35 Doktor 
Murphy (amer.), 0.10 Gyer
tek át!

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

M2
11.30 Kék egér, 12.00 Mézga 
család, 13.20 Hollócska, a 
kis rosszcsont, 13.55 Gon
dos bocsok, 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 Melissa 
és Joey (amer.)

Duna tv
12.50 Kulináris kalando
zások, 13.25 Honfoglaló, 
14.15 Rex felügyelő (olasz), 
15.10 Hat nővér (spanyol), 
16.05 Rex felügyelő (oszt
rák), 18.35 Sorsok útvesz
tője (török), 19.30 Hon
foglaló, 20.25 Szigorúan 
ellenőrzött vonatok (cseh
szlovák), 22.05 Szex, sze
relem, terápia (francia)

Duna World
11.25 Rablók (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.20 
Családbarát, 16.15 Mo
ziverzum, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Hagyaték, 20.00 Önök kér
ték, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Or
vosok (angol), 15.10 Kultu
rális örökség, 16.55 Hegyi 
doktor (német), 19.00 Hír
adó, 20.30 Mit tudom én!, 
22.00 Úttalan utakon, 22.35 
Nikita (franciaolasz), 0.25 
Orvosok (lengyel)

Pozsony 2
11.30 Műkorcsolya VB, 
14.30 Művészetek, 15.25 
Szemtől szemben, 15.50 
Nemzetiségi magazin, 
17.45 Jégkorong, 21.00 A 
család, 21.30 Itália apja 
(olasz), 23.05 Pozsonyi 
Jazz Napok

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo
nyok, 12.00 Családi tör té
netek, 13.05 NCIS (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo
nyok, 16.00 Családi tör té
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Kameňák (cseh), 
21.40 London lángokban 
(amer.), 23.45 Elysium 
(amer.)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 
A hetedik mennyország, 
15.00 Rendőrök akcióban, 
17.55 Add tovább!, 19.00 
K r imi, 19.30 Híradó, 
20.35 Rossz szomszédság 
(amer.), 22.50 A katona 3. 
(amer.), 0.35 Grandhotel 
Budapest (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Tavaszi gondoskodás kertjeinkről

h u m o r - c s o k o r
Két barátnő beszélget:
– És a te férjed mennyire fickós még az ágy-
ban? Elégedett vagy a nemi életetekkel? – 
kérdi az egyik.
– Tudod, a mi nemi életünk olyan, mint a 
munkanélküli segély.
– Ezt hogy kell érteni?!
– Több a semminél, de a megélhetéshez ke-
vés.
– Alhatok nálad? – kérdi Józsi a barátjá-
tól.
– Persze, csak neked kell megcsinálni az 
ágyadat.
– Persze, ez csak természetes.
– Na, akkor tessék, itt a fűrész és a kala-
pács. Szöget és deszkát találsz a kamrá-
ban...

– Jean, maga komornyik?
– Igen, uram! – feleli Jean.
– Akkor veszek fel egy vidámnyikot is!

Az indián ül a tóparton és nézi, ahogy a 
felesége mossa a ruhákat a vízesésnél. 
Egyszercsak egy nagy kő esik rá az asz-
szonyra és agyonüti.
– A fenébe! – mondja az indián. – A vízkő 
már megint tönkretette a mosógépemet!

– Főnök úr, kérek egy nap rendkívüli sza-
badnapot. Szeretnék elmenni az anyósom 
temetésére.
– Én is barátom, én is...

Ügyvéd beszámol védencének:
– Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket 
mondjam először?
– A rosszat, ügyvéd úr.
– Sajnos, a laboreredmény szerint a maga 
vére megegyezik a gyilkosság helyszínén 
talált vérmintával.
– És mi a jó hír?
– Alacsony a koleszterinszintje...

TŰZOLTÓSZERELEM

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

márciusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk áprilisi, utolsó számában közöljük!

A virágmagok vetéséhez már-
cius elején még túl hideg a 
talaj. Viszont már ekkor el-
készíthetjük a magszalagot 
vagy más néven vetőszalagot, 
amivel lényegesen egysze-
rűsíthetjük a vetést. Vetőcsík 
készen is kapható, de házilag 
is elkészíthető. Előnye, hogy 
nem kell egyelni. A szalagon a 
magok a megfelelő távolságra 
helyezkednek el, így elég csak 
lefektetni a szalagot a kívánt 
helyen kialakított mélyedésbe, 
belocsolni és lazán betakarni.
Házilag készítve sokkal költ-
séghatékonyabb és ráadásul 
olyan magokat rakhatunk rá, 
amilyeneket akarunk. A ve-
tőszalaghoz csupán papírra, 
vízben oldódó ragasztóra és a 
vetőmagokra van szükség. A 
papír lehet újságpapír is, de ha 
hosszabb csíkokat szeretnénk, 
akkor WC papírt vagy kony-
hai papírtörlőt használjunk. A 
papírból vágjunk kb. 2 cm-es 
csíkokat. 
Vízben oldódó ragasztóként 
használhatunk házilag készí-
tett csirizt. Ehhez öntsünk a 
lábasba kb. 2 dl hideg vizet, 
adjunk hozzá 3 teáskanálnyi fi-
nomlisztet, alaposan keverjük 
el. Közepes hőfokon főzzük 
pár percig, míg híg puding ál-
lagú masszát kapunk. Öntsük 
egy kisebb hőálló üveg vagy 
fém tálkába. Amint kihűlt, már 
használható is. Lefedve, hű-
tőben akár egy hétig is eláll. 
Bármilyen papír ragasztására 
használhatjuk.
A papírszalagra csöpögtessünk 
csiriz pöttyöket a vetőmaghoz 
ajánlott ültetési távolságra 
és ezekbe nyomkodjuk bele 
a magokat. A papírra akár rá 
is írhatjuk, hova milyen ma-
got tettünk vagy akár színes 

festék pöttyökkel jelezhetjük.
Ha megszáradt azonnal ültet-
hetjük is, de akár hónapokat is 
várhatunk, az ideális ültetési 
időig. A vetőszalagokat a meg-
felelő időben egyszerűen elül-
tetjük, meglocsoljuk és várjuk 
a magok előbújását.
Akár ajándéknak is jó ötlet.

Kertészeti tanácsok március 
közepére

A tavaszi napok egyre mele-
gebbek, a napsütés is kelleme-
sen cirógatja az arcunkat. Ha 
esik, az sem olyan kellemet-
len, mint novemberben, vagy 
akár februárban. Rendszeres 
testmozgásnak tekinthetjük 
már kerti szorgoskodásunkat, 
aminek lassan meg is van az 
eredménye. A korai növény-
kék már kikeltek, hóvirág, 
hagymások színes foltjai kez-
dik ellepni kertünket.
Kitűnő az idő az ősszel elma-
radt, vagy szándékkal tavaszra 
hagyott ültetésekhez. Még kü-
lönösebb szakértelem nélkül 
el tudjuk ültetni a díszfákat, 
díszcserjéket. Telepíthetünk 

földlabdás növényeket, örök-
zöldeket, alacsony cserjéket, 
és az évelők közül azokat, 
amelyek nyáron virágoznak. 
Fontos, hogy nyugalmi álla-
potban, rügypattanás előtt ül-
tessük őket. Mivel kevesebb 
idejük van a begyökerese-
désre, mint ősszel, gondosan 
tányérozzuk ki a növények tö-
vét. A gyökerekhez juttassunk 
szerves trágyát, és öntözzük 
be jól.
A rügypattanás előtti lemosó 
permetezések még elvégez-
hetők, ezek alapozzák meg 
gyümölcsfáink egész éves 
egészségét. Megkezdjük az 
őszibarackfák termőre metszé-
sét. Először a vázág csúcsán 
lévő vezérvesszőt metsszük 
vissza egyharmadára úgy, 
hogy a csúcsrügy külső állású 
legyen. Az erős vesszőket fel-
váltva hosszabbra (termővesz-
sző), és rövidebbre (ugarvesz-
sző) vágjuk, az ugarvesszők 
lehetőleg kifelé álljanak. A 
túl sűrűn álló termővesszőket, 
valamint a száraz, beteg, le-
véltetű szívása következtében 
görbe vesszőket tőből távolít-
suk el.
Metsszük meg rózsáinkat is. A 
tearózsa vékonyabb vesszőit 
2-3 rügyre, az erősebbeket 6-8 
rügyre vágjuk vissza. Gondo-
san távolítsuk el az elszáradt, 
beteg részeket. Figyeljünk 
arra, hogy mindig kifelé néz-
zen a legfelső rügy, így az új 
hajtások akadálytalanul tud-
nak nőni. Szabadítsuk meg a 
száraz, elöregedett ágaktól a 
futórózsákat és a rózsalugaso-
kat is. A fiatal hajtásokon egy 
rövidre metszett csapot hagy-
junk 15-20 cm-enként, ebből 
fog előtörni a virágzó hajtás.
  –ezm–

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Bár órákig tudna mel-
lébeszélni egy bizonyos dologban, mostanában mégis fontos, 
hogy nevén nevezze a dolgokat, különben félreértések adód-
hatnak, amelyeket sokkal nehezebb tisztázni. Pontosan tudja, 
hogy mi a célja, tehát azzal is tisztában van, hogy mi felé kell 
tartania.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha olyan a munkája, ahol 
az üzletfelek adnak a külsőségekre, kénytelen lesz kompromisz-
szumokat kötni az öltözködés terén! Ne legyen lusta, szánjon 
időt, energiát és pénzt megjelenésére. Még az is előfordulhat, 
hogy felfedezi ennek a stílusnak a szépségét.
KOS (március 21. – április 20.) Bármennyire nem szeret is anya-
giakkal foglalkozni, ezen a héten érdemes rászánnia magát, mert 
a legcsekélyebb erőfeszítése is bőségesen megtérül. Jó érzékkel 
és jó időzítéssel bánik most a pénzzel. Esélye van a hirtelen, vá-
ratlanul érkező nagyobb bevételekre.
BIKA (április 21. – május 20.) Figyeljen oda fokozottabban ét-
rendjére! Lehetőleg tápláló ételeket fogyasszon, amelyek energi-
ával látják el, és visszaadják kitartását, hiszen nagy fába vágta a 
fejszéjét, szüksége lesz kitartásra és lelki erőre, hogy ne veszítse 
szem elől a céljait és lelkesedése is megmaradjon.

IKREK (május 21. – június 21.) Sokan elkövetik az a hibát, 
hogy amit nem kapnak meg párjuktól automatikusan, azt máshol 
kezdik keresni, pedig a meglévő kapcsolatukban is benne rejlik. 
Ne legyen lusta, próbálja meg kibontani kapcsolatát és higgyen 
benne, hogy kedvese azért vonzotta, mert kiegészítik egymást.
RÁK (június 22. – július 22.) Legszívesebben megkímélné pár-
ját a gondjaitól, de ezt nehezen tekintené a gondoskodás jelének. 
Sokkal inkább úgy élné meg, hogy ön kizárja az életéből, márpe-
dig nála ez felér a legnagyobb sértéssel. Önnek is jót fog tenni, 
ha elmondja, miben érzi úgy, hogy megrekedt.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Tanuljon az elkövetett 
hibákból és figyeljen oda, hogy legközelebb időben észrevegye a 
csapdákat! Legyen hálás a szerzett tapasztalatokért, hiszen most 
már fel van vértezve az ilyen helyzetek és nehézségek ellen. Érez-
ze, mennyivel gazdagabbá vált és profitáljon belőle!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön igen erősen tud 
koncentrálni egy adott feladatra, ha az valóban érdekli vagy ha 
fontosnak érzi. A felesleges munkák viszont kiszívják minden 
erejét. Gondolja végig, mostani feladatai nem lesznek-e jók 
hosszú távon valami másra. Talán csak előkészítenek egy ko-
molyabb projektet.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Addig nem találhatja 
meg lelki békéjét, amíg nem törődik fizikai állapotával. Az ép 
testben ép lélek mondásnak bizony reális alapja van. Amíg teste 
feszült és kimerült, addig belül sem fog megnyugodni. A test és 
lélek szoros kapcsolatát kihasználva legjobb, ha mindkét oldal-
ról tesz a helyzet javulásáért.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nagyon könnyen és 
gyorsan köt barátságot, ezért törvényszerű, hogy néha csalódik 
újdonsült ismerőseiben. Ez nem azt jelenti, hogy rossz emberek-
kel kerül kapcsolatba, egyszerűen csak olyanoktól vár el bizo-
nyos dolgokat, akik nem tudják ezt megadni önnek.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha pénzről van szó, 
most a helyzet magaslatán állhat. Nem csak jól vásárolhat, ha-
nem a munkahelyén most kellene előállni az anyagi jellegű ké-
résekkel, mert megeshet, hogy a felettese nyitott lesz ez irányú 
igényei előtt. Most előnyösen változtathat állást. Viszont a roko-
naival sajnos már kevesebb a szerencséje.
BAK (december 22. – január 20.) Fáradékony, ideje lenne ja-
vítani egy kicsit a kondícióján, mit szólna a kocogáshoz vagy a 
tornához? Dolgozzon ki egy betartható, de mégis kihívást jelentő 
edzéstervet, és máris közelebb jut ki nem mondott céljaihoz!

MÁRCIUS A KÖNYV 
HÓNAPJA!

Gazdag könyvkínálattal 
várjuk  
kedves  
vásárlóinkat!

…csak egyszer hadd kergessem meg 
a zörgő sárhányós postást!

Naaa, lécci, lécci, lécci!
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

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 Keszegfalván (1, 3 ha-os, lakópark építésére alkalmas, a 
községi fejlesztési tervben is szereplő) telek. Tel.: 0907 789 807

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

BABETTA 210, STELLA 
STING MANET, KOR-

RADO, JAWA, PIONIER, 
SIMSON TÍPUSÚ

MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.  

Lehet hibás, működés-
képtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

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

* Vennék piros színű Felíciát. 
Tel.: 0944 769 217.
* Kőműves- és festőmunká-
kat végzünk. Családi házak 
felépítését az alapoktól és 
régi házak átalakítását vál-
laljuk. Tel.: 0905 295 528.

* Megrendelhetők 7-hetes 
Dominant tojójércék (3,70 
euró/db). Tel.: 0918 303 580, 
0950 760 760.

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. 

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

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



A verseny első fordulójában 
ellenfele Verkic már 3:6-ra ve-
zetett, amikor Balázs fordítani 
tudott és végül 4:6 arányű győ-
zelemmel hagyta el a posztós 
asztalt. A másik két találkozóját 
is sima nyereséggel zárta, majd 
a nyolcaddöntőben Jamorskí 
ellen 7:6-ra tudott győzni. A 
negyeddöntőben a legnehezebb 
ellenféllel állt szemben, Sko-

werski alaposan megizzasztotta 
Balázst, de végül 7:6 arányú 
győzelmével a döntő körbe ju-
tott. Itt Ladányival kellett meg-
küzdenie, aki a verseny egyik 
legnagyobb favoritja volt, s hoz-
ta is a formáját, így Balázs 3:7 
arányú vereséggel, ám értékes 
bronzéremmel zárta a fordulót.

Felvételünkön Balázs
 balról az első
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KOSÁRLABDA LABDARÚGÁS

SAKK

R Ö P L A B D A

MŰVÉSZI KERÉKPÁROZÁS

ASZTALITENISZ

BILIÁRD

BK Lévai Patrióták-MBK Rieker COM-therm Komárom
81:78 (22:14, 17:25, 24:14, 18:25)

A VII. liga csoportjának tavaszi sorsolása
13. forduló * március 24-én, 15 órakor

Bogyarét -Lakszakállas * Bogya/Gellér – Tany
14. forduló * március 31-én, 15 órakor

Lakszakállas – Tany * Bogyarét – Bogya/Gellér

15. forduló * április 7-én, 15 óra 30 perckor
Bogya/Gellér – Lakszakállas * Tany – Bogyarét

16. forduló * április 14-én, 15 óra 30 perckor 
Lakszakállas – Bogyarét * Tany – Bogya/Gellér

17. forduló * április 21-én, 16 órakor
Tany – Lakszakállas * Bogya/Gellér – Bogyarét

18. forduló * április 28-án, 16 órakor
Lakszakállas – Bogya/Gellér * Bogyarét – Tany

19. forduló * május 5-én, 16 óra 30 perckor
Bogyarét – Lakszakállas * Bogya/Gellér – Tany

20. forduló * május 12-én, 16 óra 30 perckor
Lakszakállas – Tany * Bogyarét – Bogya/Gellér

21. forduló * május 19-én, 17 órakor
Bogya/Gellér – Lakszakállas * Tany – Bogyarét

22. forduló * május 26. forduló, 17 órakor
Lakszakállas – Bogyarét * Tany – Bogya/Gellér

23. forduló * június 2-án, 17 órakor
Tany – Lakszakállas * Bogya/Gellér – Bogyarét

24. forduló * június 9-én, 17 órakor
Lakszakállas – Bogya/Gellér * Bogyarét – Tany

Az extraliga Eurovia szlovák kosárlabdabajnokság alapszakaszának március 7-i találkozóján 
az örök rivális, a Lévai Patrióták vendégeként léptek pályára a komáromiak. Nem volt egyszerű 
dolguk, mindkét csapat felváltva hozta formáját, de végül a hazai légkör megtette hatását. A 
lévaiak hárompontos különbséggel győzni tudtak.
Az első negyed elején még szo-
ros volt a harc, fej-fej mellett 
folyt a küzdelem. Később a lé-
vaiak lettek kezdeményezőbbek, 
kihasználták átlövőik ügyessé-
gét és a szünetig nyolcpontos 
előnybe kerültek. A második 
negyed viszont a komáromiak 
sikerét hozta, megtört a léva-
iak lendülete. A Duna-partiak 
27:27-nél egyenlítettek, majd a 
vezetést is átvették. A Patrióták 
– igaz, hallatlan szerencsével – a 
félidő végéig ki tudtak egyenlí-
teni, így a csapatok 39:39-nél 
vonultak az öltözőbe.
A harmadik negyedben szinte 
percnyi pontossággal megis-
métlődött az első játékrész, ám 
a lévaiak ezúttal „csak” tízpon-
tos előnnyel zárták a játszmát. 

Ekkor már nyilvánvaló volt, 
hogy az utolsó, a negyedik ne-
gyed lesz a döntő. A komáro-
miak higgadtan, de 
a tőlük elvárt tem-
póban küzdöttek, s 
folyamatosan lefa-
ragtak hátrányukból. 
A találkozó vége 
előtt egy perccel 
már csak kétpontnyi 
hátrányuk volt, de 
végül – igaz, csak 
három ponttal –, de 
a bajnoki címvédő 
lévaiak a kupa után, 
a bajnokságban is 
legyőzték a komáro-
miakat.
Komárom legjobb-
jai: Miloševič 6, 

Stojanov 12, Delić 24, Brooks 
16, Goodman 4 (Jankovič 2, 
Hlivák, Hunter 4, O’Reilly 6).

Edymax férfi extraliga – rájátszás – 5. forduló (csoport az 5. – 10. helyezésért)
MVK ZÓLYOM – VK SPARTAK SJE KOMÁROM 0:3 (-17, -13, -18)

Március 6-én a komáromi Köles Balázs volt az, aki a szerbiai 
Újvidéken (Novi Sad) a Nemzetközi Biliárdszövetség (EEBC) 
égisze alatt megtartott Dynamic Best of the East elnevezésű 
nemzetközi verseny idei első fordulóján megmentette a szlo-
vák csapat becsületét.

A bravúr az, ha valakit a saját pályáján tudunk legyőzni. A zólyomiak már megtették ezt velünk Komáromban, tehát 
ideje volt revansot adni. Valahogy mindez azonban elképzelhetetlennek tűnt, s így nem is lehet csodálkozni, ha az első 
percek az ellenfél taktikájának kiismerésével teltek...
Fej-fej mellett folyt a játék az 
első szett elején, amikor 13:13-
as állás után a komáromi csapat 
nem tétovázott, kihasználta a 
megzavart zólyomiak hibáit és 
fölényesen, 10 ponttal nyerte 
az első szettet.

A második játékrészben sem 
tudtak magukra találni a zólyo-
miak, miközben a komáromi 
csapat remekül adogatott, le-
ütéseik védhetetlenek voltak. 
és végül úgy győztek ismételt 
10 ponttal, hogy a vendéglátók 

összesen csak 13 pontot értek 
el. A harmadik játékrészben a 
zólyomiak egyre idegesebb já-
tékának az lett az eredménye, 
hogy egyre több hibát vétettek. 
Komárom hozta a formáját, ki-
egyensúlyozott játékuknak kö-

szönhetően végül ezt a szettet 
is győzelemmel zárták.
Komárom legjobbjai: Pělucha 
5, Sládeček 4, Kubiš 9, Hindu-
liak 9, Rehák 10, Rak 7, libe-
rók: Habán és Pati-Nagy (Nagy 
0, Forró 3, Slezák 0). 

Prágában rendezték meg a művészi teremkerékpározók világ-
kupájának idei első fordulóját, ahol a Szlovákiát képviselő gú-
tai csapat ezüstérmes lett. Az első (Steinhöring) és a harmadik 
(Denkendorf) helyen két német csapat végzett. Felvételünkön 
(balról jobbra) Domin Anasztázia és Mihalics Panna Réka, 
Kulich Eszter és Domin Henriett. Hajdú Andrea neveltjeinek 
ezúton is gratulálunk a remek teljesítményhez.

Férfi kosárlabda Eurovia Extraliga, alapszakasz, harmincegyedik forduló:
MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Pozsonyi Inter

70:82 (18:19, 23:11, 11:23, 18:29)
Nem sikerül kikerülnie a komáromi kosarasoknak a pech-
szériából, pedig a szombati hazai mérkőzésen erre meg volt 
minden lehetőségük.
Az első negyed jól kezdődött, 
4:0-ra vezettek a komáromi-
ak, amikor a pozsonyiak is 
felzárkóztak. Fej-mellett folyt 
a játék, végül 1 pontos veze-
téssel a pozsonyiak zárták job-
ban a játékidőt. Duna-partiak 
Goodman és Brooks révén jól 
kezdtek, de 4-0 után kiegyen-
lítetté vált a játék. A második 
negyedben régi formájukat 
hozták a komáromiak, jók vol-
tak az átadások, a passzok és 
a felugrások. Ennek köszön-
hető, hogy a félidőt 41:30-al 
zárhatták. 
A második félidő kezdetén hi-

deg zuhany érte a lelkes szur-
kolókat, hiszen a pozsonyiak 
megtáltosodtak, egyszerűen 
„lelépték” a hazai csapatot és 
1 ponttal a mérkőzés állását 
is a maguk javára fordították. 
Sajnos, a negyedik negyedben 
is ők uralták a pályát. Néha 
úgy tűnt, hogy a komáromi 
csapat állóképessége nem 
megfelelő, a játékosok hamar 
elfáradnak.
Komárom legjobbjai: Miloše-
vič 4, Stojanov, Brooks 8, 
Delić 22, Goodman 10 (Hli-
vák 4, Hunter, Jankovič 11, 
O’Reilly 11).

Sok kellemetlen meglepetéssel indult a tavaszi bajnokság
II. liga

Pozsonyligetfalu – KFC Komá-
rom 2:0 (2:0) Kellemetlen előjá-
ték után, a találkozó 10. percétől 
emberhátrányban játszott a KFC. 
Kosorin labdaszerzése után Pi-
roska ugratta ki Prekopot, akit 
utolsó emberként Antálek buk-
tatott. Valójánban nem volt ve-
szélyes helyzet, ám a játékvezető 
kiállította a KFC belső védőjét. 
A megítélt szabadrúgás után Ne-
mec fejelt a kapu mellé. A közép-
pályáról Zemko húzódott vissza 
a védelembe a vendégeknél. Öt 
perccel később Kozlovský be-
adására Sombat érkezett közé-
pen és Slávik kapujába fejelt, 
1:0. A 21. percben a komáromi 
védelemben Zemkot felváltotta 
Šimko, így Olejník mesternek 
sikerült rendeznie a sorokat és 
valamelyest feljavult a KFC játé-
ka. Az első komáromi gólhelyzet 
A 25. percben született, amikor 
Mészáros lövése után a labda a 
kapu mellett hagyta el a pályát. 
Tíz perccel a pozsonyligetiek 
szerencsésebbek voltak és Ko-
sorin beadását Prekop fejelte a 
hálóba, 2:0.
A második félidő elején Nagy 
lövése volt veszélyes, de sze-
rencsére a középpályás Slávik 
kapuja mellé lőtt. Az 56. percben 
Kosorin gyönyörűen szólózott, a 
balhátvéd mindenkit kicselezett, 
de végül csak a kapufát találta 
el. Nagy a második játékrész 15. 
percében fejesével is növelhette 
volna a fővárosiak előnyét, de 
szerencsére pontatlanul célzott. 
Az utolsó fél órában kisebb hely-
zeteket igen, de gólt már nem 
láttak a szurkolók. A KFC első 
tavaszi meccsén vereséget szen-
vedett idegenben, ám a hazai 
pályán már győzelmet várunk el.

Míg a felnőttek gyengélkednek, az utánpótlás menetel!
Hosszabb szünet után folytatódik a diák-kosárlabdázók évadának második fele. A hét végén 
Bazin (Pezinok) csapatát látták vendégül, s a kezdeti megingás után, a komáromi U14-es csapat 
magabiztosan győzött.
A bazini vendégek hatalmas irammal kezd-
ték a találkozót, s úgy tűnt, hogy erőnlétileg 
felkészültebbek, mint a komáromi fiúk. Né-
hány perccel később azonban érezni lehe-
tett, hogy mindez csak látszat, a Duna-parti 
utánpótlás átvette a találkozó irányítását an-
nak ellenére, hogy még sokáig nem tudott 
„elhúzni” a vendégektől. A hazai csapat lel-
kesedése azonban ezúttal is átsegítette a gár-
dát és így mindkét találkozójukat fölényesen 

megnyerték. A jövő héten Léván lép pályá-
ra a csapat, ami ádáz küzdelmet jelent majd.
BK Junior Komárno – BK Pezinok 60:30 
(34:13). Pontszerzők: Sipula 10, Sabján 9, 
Mažár és Čižmár 8, Tuška 6, Gergely és Gyürösi 
4, Marko 3, Tóth, Zaduban, Sabján, Csóka 2-2.
BK Junior Komárno – BK Pezinok 66:42 
(41:22). Pontszerzők: Sabján 24, Tuška 9, Sipu-
la 8, Gyürösi és Čižmár 5, Gergely és Horváth 4, 
Marko 3, Tóth és Mažár 2-2.

Férfi extraliga – rájátszás – 6., záró forduló
TJ Slávia Svidnik – VK Spartak SJE 3:0 (22, 15, 21)

Ezt a találkozót valószínűleg 
szeretné majd kitörölni emlék-
könyvéből az egyetemi csapat. 
A tabella éllovasa nem ke-
gyelmezett, csak itt-ott enged-

te labdához a Duna-partiakat. 
Komárom legjobbjai: Pělucha 5, 
Sládeček 2, Kubiš 5, Hinduliak 
5, Rehák 11, Rak 10, libero Ha-
bán.

VKM Ólubló – VK Spartak SJE Komárom
0:3 (-12, -14, -12)

Hatalmas fölénnyel és rendkí-
vül attraktív játékkal lepte meg 
a Krúdy-regényekből közismert 
városka játékosait a komáromi 
csapat. A vendéglátók, akik so-
rozatban már a 27. vereségüket 
szenvedték el a versenyben, ed-

dig is pont nélkül álltak a tabella 
utolsó helyén, s így is maradtak. 
A mintegy 70 néző előtt leját-
szott találkozó komáromi leg-
jobbjai: Pělucha 3, Ferencz 2, 
Kubiš 16, Forró 7, Sládeček 7, 
Rak 15, libero Habán.

IV. liga B1 csoport 
Komárom D – Nagykér 4,5:3,5 pontszerzők: Bottyán, 
Gyurenka, Gyuricsek és Gróf 1, Vörös 0,5 * Bátorkeszi C 
– Nagysurány B 6:2, pontszerzők: Pallag, Jóba, Árendáš 
E., Peszeki és Árendáš N. 1, Szenczi és Jóba 0,5, * Perbete 
B – NŠK Nyitra E 3,5:4,5 pontszerzők: Zsitva K. , OstruŽ-
lík és Szabó 1, Gyóni 0,5

IV. liga B csoport
Pokrok Komárom – Garamszőlős C 11:7 pontszerzők: 
Nagy, Rajkó 3,5-3,5, Kadlicsek 2,5, Kürthy 1,5

V. liga, déli csoport
Szímő/Kamocsa – Hetény 9:9 pontszerzők: Való 4, Sziko-
nya 2, Vojaček, Banai-Tóth és Sánta 1.1.

4. liga délkeleti csoport
16. forduló:

Gúta – Tavarnok 0:1 (0:0), 
góllövő Candrák * Marcelhá-
za – Garamkovácsi 0:1 (0:0), 
góllövő Sperka * Nagysurány 
– Ímely 2:0 (1:0) * Szentpéter 
– Negyed kontumációs 3:0 *

V. liga, 16. forduló
FK Actív Nagykeszi – Szalka 
4:0 (3:0) góllövő: Csonka, Ban-
da, Turza 2 * Ekel – Hetény 
1:3 (1:0) góllövők: Halász, il-
letve Blaho 2, Šebök * Perbete 
– Gyarak 2:1 (1:0) góllövők: 
Rigó és Horňáček * Zsitvabese-
nyő – Ógyalla 1:1 (1:0) góllövő 
Varga * Naszvad – Udvard 1:3 
(0:0) góllövő Kalmár) * 

VI. liga, 16. forduló
Vágfüzes/Kava – Pat 1:0 
(0:0) góllövő Bende * Ifjúság-
falva – Dunamocs 2:5 (1:2) 

góllövők Izsák, Sladký, illetve 
Varró, Horák, Kianek, Nagy 2 
* Újgyalla – Búcs 4:2 (3:1) 
Habara mesterhármas, Szabó, 
illetve Csicsó és Bódis * Ke-
szegfalva – Bajcs 4:0 (4:0) 
góllövők: Petrók, Szénási, Far-
kas és Hupian * Nemesócsa 
– Csallóközaranyos 0:0 * Bá-
torkeszi – Szilos 1:1 (0:1) Oláh 
és Pivoda * Örsújfalu – Duna-
radvány/Marcelháza B 0:1 
(0:0) góllövő Németh * Csicsó 
– Izsa 2:5 (1:3) góllövők: Gál, 
Kiss, illetve Hegedűs 2, Pro-
cházka, Smolka és Décsi *

Vegyesen a pályán
Izsa Öregfiúk – KFC lányok 
5:4 (2:1) Másodszor hívták 
meg az izsai öregfiúk a lányo-
kat, ha ez így folytatódik, akár 
hagyomány is lehet belőle. 
  –HaGa–
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ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

ÚJSZÜLÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak soraink-
ból: a komáromi Bohaneszová Alžbeta (94 éves), 
Angyal Rudolf (88 éves), Zakály Ondrej (61 
éves), Gaborek Alexander (95 éves), Šeminický 
Peter (62 éves), Stirberová Iveta (59 éves), Szo-
lik Margit (84 éves), a gútai Zabcsík Jozef (65 
éves), Kelemen József (90 éves), Kürti Gizella 
(85 éves), a martosi Nagy Julianna (72 éves), a 
hetényi Dufeková Irena (80 éves), az ekeli Szen-
di Irén (83 éves), a nagykeszi Ferusz Erzsébet 
(94 éves), a bogyai Csóka Zoltán (62 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a nagy-
keszi Jassa Bálint, a bátorkeszi 
Pavlík Olívia, a bagotai Méry 
Réka, a búcsi Tücsök Benjamín, 
az agyagosi Farkas Hanna, a csal-
lóközaranyosi Opálková Kristina és 
Kňažíková Natália, a marcelházai Czibor Bá-
lint, a szilasi Kozma Sofia, a szelőcei Dobai 
Édua, a gútai Fülöp Ádám, a lándori Lévai-
ová Regina, a komáromi Géčová Alia, Izsák 
Csanád és Koczkásová Zsófia.

március 16-án Henrietta
március 17-én Gertrúd, Patrik
március 18-án Sándor, Ede
március 19-én József
március 20-án Klaudia
március 21-én Benedek
március 22-én Beáta, Izolda

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával •  
Főszerkesztő: Morovič Lajos • Titkárságvezető: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi. Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj 
szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P. f. 38, 94501 Komárno • Tel. / Fax: 035/7731 267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs aján-
dékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo • A kiadó címe: 94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész 
évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró negyedévre 5, 20 euró • Előfizetéseket elfogad minden lapkézbesítő és pos-

tahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai Czvedler D. A. Kft. 
és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101. 

A Dunatáj receptkönyvéből

Görög csirkecomb
Hozzávalók / 4 adag:

4 db egész csirkecomb
só
bors
olívaolaj
4 db paradicsom
3 gerezd fokhagyma
10 dkg magozott olajbo-
gyó
10 dkg feta sajt
friss oregánó
friss kakukkfű

Hozzávalók:
A piskótához:
4 db tojás 20 dkg porcu-
kor
10 dkg vaj (+ a formá-
hoz)
1 dl tej
3 ek gyümölcslikőr
20 dkg liszt
4 ek kakaó
1 csomag sütőpor
csipet só
A krémhez:
2 dl habtejszín
2 dl tej
1 csomag vaníliás pu-
dingpor (főzés nélküli)
15 dkg vaj
15 dkg porcukor
A mázhoz:
5 tk víz

9 tk kristálycukor
3 ek kakaó
2 ek vaj

Gréti szelet

Elkészítés:

Elkészítése:
A megmosott és szárazra törölt csirkecombokat megsózzuk, 
megborsozzuk, és olívaolajon néhány perc alatt elősütjük.
Egy kiolajozott tepsibe sorakoztatjuk a combokat, majd meg-
szórjuk a feldarabolt paradicsommal és fokhagymával, a mor-
zsolt feta sajttal és az olívabogyóval. Ezután megszórjuk friss 
kakukkfűvel és oregánóval, és meglocsoljuk olívaolajjal.
180 C fokra előmelegített sütőben 40-45 perc alatt készre sütjük.

Fájdalomtól megtört szívvel 
mondunk köszönetet a rokonoknak,  

szomszédoknak és mindazoknak, 
akik február 19-én elkísérték utolsó útjára 

a komáromi katolikus temetőbe,  
a szerető feleséget, édesanyát

és nagymamát,
Mészáros Violát,

szül. Belanovát.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és  

a részvét őszinte szavait, melyekkel mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek

Emlékét őrző családja

Tizenkét évvel ezelőtt,
2007. március 14-én távozott

szerettei köréből a drága feleség,
édesanya, nagymama és dédmama,

Jančová Mária,
szül. Nagyváthy

(Ekel).
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá  

velünk együtt ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző, szerető családja

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
csend ölel át és a szeretet,
csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él akit szeretnek.”
Fájó szívvel emlékezünk március 15-én, 

halálának első évfordulóján
Kürti Sándorra

(Gútán)
Emlékét őrző családja. 

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

A temető csendje adjon neked nyugalmat,
a mi szívünkben
a fájdalom örökké megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk március 15-én, 

halálának tizedik évfordulóján
Juhász Jánosra

Komáromban.
Emlékét örökké őrző felesége, 

szerető családja.

…Csak az hal meg, akit elfelednek…
Fájó szívvel emlékezünk

március 15-én
ifj. Németh Tiborra

Komáromban,
halálának tizenkettedik évfordulóján.

Emlékét őrző, szerető édesapja,  
húga Katika és családja

* Eladó Gútán a Mezei 
(Poľná) utcában egy jó álla-
potban levő családi ház nagy 
telekkel, melléképülettel, 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.

A tojásokat szétválasztjuk, a 
sárgáját habosra keverjük a 
porcukorral. Folyamatos ke-
verés mellett hozzáadagoljuk 
az olvasztott vajat, majd a te-
jet és a likőrt.
A fehérjét kemény habbá ver-
jük, majd egy spatula segítsé-
gével, óvatosan beleforgatjuk 
a sárga masszát. A lisztet ösz-
szekeverjük a kakaóval, a sü-
tőporral és a csipetnyi sóval. 
Ezután hozzáadjuk a masz-
szához, ügyelve arra, hogy 
továbbra se törjük össze a fe-
hérjét.
Az elkészült masszát egy 24 x 
32 cm-es kivajazott formába 
öntjük és a 180 fokra előme-
legített sütőbe tesszük, majd 
35-40 percig sütjük. Az elké-
szült piskótát rácsra borítjuk 
és hagyjuk kihűlni.
A krémhez a habtejszínt ke-
ményre verjük. A hideg tejben 
csomómentesre keverjük a 
vaníliás pudingport. A vajat 
a porcukorral fehéredésig ke-
verjük, majd beledolgozzuk a 
pudingot, és óvatos mozdula-
tokkal, a felvert tejszínhabot 
is belekeverjük.
A mázhoz felforraljuk a vi-
zet és a cukrot, majd szirupot 
főzünk belőle. Kissé hűlni 
hagyjuk, majd hozzáadjuk 
az átszitált kakaót. Alacsony 

fokozaton főzzük tovább, 
hozzáadjuk a hideg vajat és 
folyamatos keverés mellett 
beledolgozzuk a masszába. 
Fényes, homogén, nyúlós 
massza lesz, amit használat 
előtt hagyjunk kicsit hűlni.
Az összeállításhoz a piskótát 
tálcára helyezzük, egyenle-
tesen elsimítjuk a krémet, 
végül bevonjuk a mázzal. 
Fogyasztás előtt legalább két 
órára hűtőbe tesszük.

Börze 
minden 

vasárnap!
*Eladás* 

*vásárlás*
Telefon:

0903 762 511 .


