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Górcső alatt Komárom városvezetésének három éve

Meddig kell várniuk
a polgároknak a rendteremtésre?

Obolnya Sándor felvétele

Valamennyi olvasónknak békés,
boldog, eredményekben gazdag
2018-as évet kíván
a

szerkesztősége
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Teljes a zűrzavar az egészségügyi
elektronikus rendszer körül

A rendszer előkészítése tíz éve kezdődött, azóta csaknem 88 millió eurót költöttek rá, idén januárban már funkcionálnia kellene, ám az orvosok szakmai
szervezetei szerint biztosan nem működik majd tökéletesen az e-Health. Ennek
a rendszernek a feladata elvileg az orvosok munkájának a megkönnyítése lenne a betegek hatékonyabb gyógykezelése érdekében.

Az orvosok szerint a hiba
gyökere a törvényi szabályozásban, valamint a projekt
műszaki és személyzeti előkészítésében van. Amennyiben
az orvosok nem vezetik be a
rendszert, 3 300 eurós bírságot,
illetve praxisuk felfüggesztését
kockáztatják. Azt az egészségügyi minisztérium is elismeri,
hogy nem sikerült tökéletesen
előkészíteni a rendszer januári

indítását. Ezidáig mintegy 50
kórház csatlakozott, ez közel 7
ezer orvost jelent, ők már rendelkeznek elektronikus kártyával és leolvasóberendezéssel.
Nagyobb gondot okoz viszont a
rendelők csatlakoztatása, sokan
nem kapták meg a kártyájukat
és az sem világos a számukra,
hogy műszaki felszereltségük,
azaz a számítógépük alkalmase a rendszer futtatására. Bír-

Átszámolják
a régi nyugdíjakat

Azok, akiknek a nyugdíját még 2004 előtt állapították meg,
januártól emelésre számíthatnak. A Szociális Biztosító már
megkezdte a 2003. december 31-e előtt nyugdíjba vonultak
járadékának átszámolását, akiknek a megemelt összeg január elsejétől jár majd, viszont az átszámolás idén októberig tart, így az érintettek visszamenőleg kapják meg a megemelt összeget.
A tavasszal elfogadott tör- kormány azokat a nyugdíjasovény két csoportra osztja a kat igyekszik kárpótolni, akik
régi nyugdíjasokat. Az első 2003 előtt viszonylag jól kecsoportba azok tartoznak, restek, de az akkor érvényes
rendszer
akik még 1988. október else- nyugdíjszámítási
je előtt vonultak nyugdíjba, miatt alacsonyabb nyugdíjat
ők egységesen 25,50 eurós kaptak, mint amennyi a kéemelésre, azaz a januári valo- sőbb érvénybe lépett törvény
rizációval együtt 33, 90 eurós szerint járt volna nekik.

ságra viszont a minisztérium
szerint csak azok számíthatnak,
akik a saját hibájukból mulasztották el a rendszerhez való
csatlakozást.
Az orvosok számára kötelező
lesz minden egyes diagnózist
bejátszani a rendszerbe, így
hozzáférhetővé válik a beteg állapotára vonatkozó ös�szes szükséges információ,
ami komoly segítséget jelent
a diagnózis felállításában, kiszűri a felesleges kivizsgálásokat. Ugyanez vonatkozik az
elektronikus receptrendszerre,
amely már használatban van, s
amelynek alapján az orvos számára áttekinthető, hogy a beteg
milyen gyógyszereket szed,
esetenként mire allergiás.
A rendszer tehát elvileg jó és
hasznos, csak mint ahogy az
már nálunk lenni szokott, a
gyakorlati kivitelezés és alkalmazás megoldására, zökkenőmentes bevezetésének előkészítésére nem volt elegendő tíz
esztendő és 88 millió euró sem,
ezért nagyon úgy tűnik, hogy
az elkövetkező időszakban ez
még sokáig témát ad a sajtó és
a közbeszéd számára…
-zsu-

Az új év első napjaiban hajlamosak vagyunk a fogadkozásokra, felelőtlen ígérgetésekre.
Az év első napjaiban a sajtó is teret ad a polgármestereknek arra, hogy értékeljék az elmúlt évet, illetve felvázolják az új évre vonatkozó terveiket. Viszont kevés az olyan olvasó,
aki visszalapozna az egy évvel korábbi fogadalmakra és utánanézne, hogy mindezekből
valójában mi valósult meg.
Mi most szakítunk a hagyományokkal és magunk értékeljük az elmúlt évet, leírva,
hogy mit is várnánk el a polgármestertől, a képviselőtestülettől hivatali időszakuk
negyedik évében.
Stubendek László polgármester lényegesen megkönnyítette
a dolgunkat, mivel nemrégiben összefoglalta az évi eredményeit, így csak meg kell
vizsgálnunk azok valós voltát.
Először is teljes mértékben
egyetértünk a polgármester
azon kijelentésével, miszerint „a polgárok teljes joggal várják el, hogy választott
képviselőik őket képviseljék
és tegyenek meg mindent a
fejlődésért”. Mit is tett a polgármester a város lakosságáért
ebben az évben? Az útfelújítás évek óta szükséges volt,
így csak egy régi adósságot
törlesztett a város a lakóival
szemben. Ennek beszállítói hitelből való finanszírozása nem
a legoptimálisabb megoldás,
mivel ezt a városok általában
európai alapokból oldják meg.
Arra is büszke Stubendek
László, hogy euroszázezreket
költöttek a vízvezetékrendszer
cseréjére. Tavaly év végén
még azt nyilatkozta, hogy a
KOMVaK évi 700 ezer eurót
von el a város fejlesztésétől,
tehát nyilvánvalóan a város
újra pénzt ölt abba a vagyonba,
melyet a bérlőnek évek hosszú
során át kötelessége lett volna
karbantartani a jelenlegi törvények alapján. Tehát a polgármester arra büszke, hogy
a város újra kénytelen volt
pénzt költeni arra a cégére,
amely eddig is arról volt híres,
hogy átláthatatlan és a város
számára előnytelen gazdálkodást folytatott hosszú évek óta
anélkül, hogy bárkit is felelősségre vontak volna. Ha másért
nem, a korábbi cégvezetés által felhalmozott 8,3 milliós hiányért! Ha már a vízműveknél
tartunk, csak megjegyezzük,

hogy még mindig nincs hír a
cég régóta halogatott mélyreható átvilágításról és ha jól olvassuk a költségvetést, akkor a város ebben az évben sem számol
egy cent bevétellel sem a vízművek bérleti viszonyából. Stubendek választási kampányában
hangsúlyosan foglalkozott a
vízművek állapotával, ígérve
hogy tiszta vizet önt a pohárba
és végre megnevezi a vízművek
állapotáért felelős személyeket.
Erre a mai napig hiába várunk
és konkrét tények helyett a polgármester már évek óta csak
üres frázisokat pufogtat.
Menjünk tovább a listán: a megyeháza felújítása azt előzte
meg, hogy az épület ne dőljön
össze, tehát nem a szépítés volt
a cél, hanem a megmentés. A
fedett uszoda medencéjének
felújítása sem öregbíti majd a
polgármester hírnevét, hiszen
hónapokat csúsztak a munkálatok. Végül maradt a parkolók
és „kukatárolók építése”. (Felvetődik a szerkesztői kérdés:
minek tárolni a kukákat?), de
szerintünk Komárom ennél többet érdemel. (Ki is használta
ezt a kampányszlogent annak
idején?)
A polgármester nyilatkozatában
büszke az új Duna-híd alapkövének a lerakására is, amihez
annyi köze van, hogy ő és a polgárok is átmehetnek majd a hídon, feltéve, ha éppen nem csak
a városközpontig jutnak a híd
elkerülő útjának hiánya következtében keletkező dugó miatt.
Kissé meglepő, hogy Stubendek
László az új német cég városunkba jöttét is a saját érdemének tartja, holott információink
szerint ez egy helyi ingatlanközvetítő cég érdeme.Az pedig,

hogy a következő időszak egyik
fontos feladata a magasabb bérek kiharcolása, már egyszerűen
nevetséges, mivel nem világos,
hogy kivel és kiért is akar harcolni a polgármester.
Summa summárum: a polgármester mások érdemeivel henceg és nem tudatosítja, hogy
ezzel önmagát minősíti. Ezt
emberileg meg lehet érteni,
hiszen nehezebb belátni, ha
valami nem sikerül, mint konszolidálni a vízműveket, vagy
megakadályozni, hogy a városi cégek továbbra is felelőtlen,
sőt esetleg törvénytelen módon
gazdálkodjanak (gondolunk itt
a Comorra Servis tevékenységére, amelyről felettébb érdekes
megállapításokat tett a városi
főellenőr is). Nem sikerült az elmúlt három évben fellendíteni a
turizmust sem városunkban, az
erődrendszer továbbra is kong
az ürességtől. Míg a környező
városok fürdői évente több ezer
turistát csábítanak, nálunk a
fürdő csak a város támogatásával működik, vagy inkább csak
tengődik. Folytathatnánk, de
felesleges. Valószínűleg az olvasók is érzékelik a valóság és
a polgármester állításai között
tátongó szakadékot.
Városunknak nem hamis eredmények csillogtatására van
szüksége, hanem határozott és
erőskezű polgármesterre, aki
betartja választási ígéreteit,
megbecsüli egykori támogatóit
és nem azok leváltásához as�szisztál (gondolunk itt Knirs
Imre alpolgármesterre). Olyanra, aki nem csak egy konferanszié szerepét tölti be a testületi
ülésen, hanem a ténylegesen
vezeti az ülést, a hivatalt és a
várost.

A 2018-as év első
komáromi újszülöttje!
A komáromi Csekes Tímea gyermeke, Danišová Natália Lilien
január 1-én, 9 óra 20 perckor született, az édesanyja második
gyermekeként. Natália Lilien súlya 3 550 gram és 49 cm-res.

Túlélés helyett a fejlődés legyen a cél

emelésre számíthatnak. A másik csoportba az 1988 októbere és 2003 decembere között
nyugdíjazottak tartoznak, az
ő esetüket a biztosító egyénileg bírálja el, itt nem lehet
előre megmondani az emelés
mértékét, lesz, aki mindös�sze néhány euróval kap többet, míg mások komolyabb
emelésre számíthatnak. A

A 2016-os év nyarán azért vállaltam a Magyar
Közösség Pártja elnöki tisztségét, hogy a felvidéki
magyarság felemelkedéséért dolgozzak. Év végén
ugyan az ember szükségképpen megáll az ilyenkor kötelező számvetés erejéig, de tennivalóink
sora már a jövőbe tekintésre sarkall.
2018-ban is folytatjuk az országjárást. A párt alapköveit jelentő helyi szervezetek állapotfelmérése
alapvető feladat. Pártelnökként nagyon fontosnak
tartom, hogy meghalljuk a régiók hangját. Vissza
kell adni az embereknek a saját régiójukba vetett
hitét, hogy büszkék legyenek arra a közösségre,
ahonnan jönnek, a nyelvjárásokra, a vidékre. Az
életkörülményeiken pedig javítanunk kell.
2018-ban is folytatjuk a gazdaságélénkítő konzultációt. A Baross-pályázatok kiértékelése során
szeretnénk minél több vállalkozóval, cégtulajdonossal kapcsolatba kerülni, hogy még hatékonyabban tudjuk segíteni a munkahelyteremtést
a régiókban. Régióink gazdasági erősítése első-

sorban a felvidéki magyar közösséget szolgálja.
Folytatódik az óvodák felújítását támogató
program. Ez elsősorban a szlovák állam (önkormányzatokra hárított) feladata lenne, mivel ide
fizetjük az adóinkat. Sajnos a kormány ezen a
téren sem áll a helyzet magaslatán. Ezért onnan
hozunk segítséget, ahonnan tudunk. Jövőre ismét
jó néhány óvoda újulhat meg magyarországi támogatással.
2018-ban az idén megindult, rendkívül pozitív folyamatok folytatásaként szorosabbra szeretnénk
fonni az együttműködést a szlovák politikai élet
szereplőivel. Közel egy évig kellett pusztán azon
dolgoznunk, hogy bizonyítsuk, megbízható partnerek vagyunk. Miután ez sikerült, céljaink hatékonyabb érvényesítése érdekében ki kell építeni
szövetségesi rendszerünket. Ehhez világos célok
kellenek, hogy legyen mit az asztalra tennünk –
megfelelő tárgyalási alap nélkül nem születhet működőképes alternatíva az ország irányítására.

Idén önkormányzati választások lesznek. Nem elég
megtartani polgármestereink és önkormányzati képviselőink számát, azt növelni is akarjuk, hogy helyi
szinten még erősebb legyen az érdekképviseletünk.
Ezzel párhuzamosan szeretnénk hatékonyabbá tenni helyi szervezeteink munkáját, a nem működő
szervezeteket megújítani, élettel megtölteni, hogy
az önkormányzatokkal karöltve dolgozhassanak a
helyi közösségekért. A tavaly megválasztott megyei testületek is az új évben kezdik el a tényleges
munkát. Harminchárom képviselőnkkel az élhetőbb
régiókért szeretnénk tenni, minden megyében az ott
érvényes igények mentén. A szociális intézményrendszer terén még sok mindent kell fejleszteni, az
idén ennek kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni.
2018-ban is Önökért, a felvidéki magyar közösségért szeretnénk dolgozni. Kérjük, támogassák munkánkat!
Menyhárt József,
az MKP országos elnöke
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Köszöntjük a 80. születésnapját ünneplő Kopócs Tibor festőművészt

Jubileumi kiállítás a Limes Galériában

A Pro Arte Danubií Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás szervezésében december 15-én a komáromi Limes Galériában
ünnepélyes keretek között került sor Kopócs Tibor festőművész jubileumi kiállításának megnyitójára. A tárlat védnöke Komárom város polgármestere, Stubendek László mérnök volt. A 80. születésnapját ünneplő művészt, valamint a szép számban megjelent közönséget, barátokat, tisztelőket, művésztársakat a karácsonyváró hangulatot árasztó galériában dr. Farkas Veronika
művészettörténész, a galéria igazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy mindig nagy öröm és megtiszteltetés számára, ha neves
kortárs művészeket köszönthet a galériában, mint ahogy ezúttal az itthon és külföldön is méltán elismert Kopócs Tibort, akinek
80. születésnapja alkalmából jó egészséget, további töretlen alkotókedvet kívánt.
A katonatemplom kiállítóter- Kopócs Tibor életútját, mun- Ezt követően különböző lapok- késztetik a nézőket. De láthameit betöltő jubileumi tárlat kásságát, kiállított műveit. nál, újságoknál volt grafikai tunk itt szakrális témájú és a
az elmúlt évtizedeket felölelő A kiállítás a Szemben önma- szerkesztő, majd a Madách magyar történelem eseményeit
mintegy 40 festményből, 20 gammal címet viseli, s Kopócs Könyvkiadó műszaki szer- idéző műveket, ugyanúgy mint
grafikából és 20 tűzzománc Tibornak jócskán van mire kesztője és illusztrátora volt. tájképeket, emberi jellemvonáalkotásból áll. A megnyitó ün- visszatekintenie ezen szembe- Innen a komáromi Magyar Te- sokat kidomborító alkotásokat
nepélyességét emelte a művész nézés kapcsán. Szülőfalujából, rületi Színházhoz került, ahol is. Szuggesztív képei, grafikái
díszlet- és jelmeztervezője- a hatásuk alá vonják, elgondolként tevékenykedett. Később, kodásra késztetik nézőjüket, itt
1985-től szabadfoglalkozású
alkotóművész lett.
Az utóbbi évtizedekben számtalan
egyéni és csoportos kiállítása volt.
Alkotásai megtalálhatóak magángyűjteményekben,
közintézményekben egyaránt. Jelenleg Komáromban él, alkotásai
barátja, Kátai Zoltán énekmon- Nagykesziről indulva Pozsony- között szerepelnek
dó, aki rendhagyó módon kato- ba került az Iparművészeti festmények, grafikák, tűzzo- minden alkotásnak mélysége
nanótákkal és egyéb dalokkal Szakközépiskola grafika szaká- máncképek, a jubileumi kiál- és ereje van.
köszöntötte a jubiláló festő- ra, majd az eperjesi P. J. Šafárik lításon megtekinthető alkotá- Kopócs Tibor képzőművész
művészt. Ezt követően a Bu- Egyetemen szerzett rajztanári sainak egy részére jellemző a alkotói munkássága elismerédapestről érkezett Szakolczay oklevelet és ugyanott doktorált játékos humor, egyes alkotásai seként a magyarországi ART
Lajos művészeti író mutatta be művészettörténetből 1986-ban. ellenállhatatlanul
mosolyra 16 Művész Csoport Egyesület

A REPÜLJ PÁVA népzenei verseny kategóriagyőztese

December 29-én ért véget a Duna Televízó nagyszabású
népművészeti versenye, ahol énekesek, kórusok, szólótáncosok, tánccsoportok és népzenészek bizonyították,
hogy a nemzet kultúrájában fontos helyet foglal el őseink
hagyatékának megőrzése.

A Pósfa zenekar a nevét Gelle egyik falurészéről, Pósfáról kapta, ugyanis itt él a zenekar alapítója, Iván Lajos. Első nyilvános
fellépésükkel 2010-ben a helyi kultúrházban mutatkoztak be, s
azóta már számos kulturális rendezvényt gazdagítottak zenéjükkel nemcsak községük, hanem országunk határain túl is. Jártak
már Magyarországon, Csehországban, Erdélyben, Macedóniában, Görögországban, Spanyolországban, Szicílián és Franciaországban. 2016 szeptemberében a ZERDA néptáncegyüttes
kísérőzenekaraként háromhetes turnén vettek rész Brazíliában,
Karrierjük megkoszorúzása a péntek esti győzelem. A zenekar
tagjai: Álló István nagybőgő, Iván András brácsa, Gólya Márton cimbalom, Iván Zoltán klarinét és Iván Péter prímás.

a PÓSFA zenekar

Önfeledt örömzene és művészi előadás jellemezte a Pósfa zenekar előadását a verseny döntőjében is

Német karácsonyváró
A Selye János Gimnázium alsó tagozatosai számára „Német karácsonyváró” címmel 2017. december 14-én a német szakos
tanárnők kis ünnepséget rendeztek. A hangulatos délután lebonyolításában szerepet
vállaltak az elsős és másodikos „nagy
gimisek” is, akik együtt festettek, dominóztak, pexeso játékot játszottak, kézműveskedtek, rajzoltak, ajándéktárgyakat
készítettek a kisdiákokkal, megajándékoz-

va őket figyelmükkel, tapasztalatukkal és
idejükkel.
A csütörtöki kellemes délutánon megtelt
a gimnázium aulája, s a közös éneklést,
kézműves tevékenységet, teázást, programokat, tehát az eseményt fényképeken is
megőrökítették.
A szervező tanárnők fontosnak tartják,
hogy a diákokat megismertessék a német
nyelvterület karácsonyi szokásaival, meg-

tanítsanak nekik néhány karácsonyi dalt,
hogy a tanulók játszva sajátítsanak el néhány kifejezést – pl. Gänsebraten :)) –, de
azt még inkább, hogy a karácsonyvárón
valami mást is kapjanak, mint a szokásos
németórákon. Így hát a délután szervezői
remélik, hogy a németesek nemcsak saját
készítésű kis ajándékot vittek haza, hanem
egy kicsit lélekben is töltekeztek az egymásra figyelés jegyében.
-szé-

Kopócs Tibor beszélget a kiállítás megnyitója után
Magyar Kultúráért-díjában részesült, melynek átadására a
megnyitó ünnepség fénypontjaként került sor. A jubiláló
művészt mint grafikust, festőművészt, különféle művészeti
táborok vezetőjét, az Atelier
művészeti folyóirat főszerkesztőjét és a Magyar Alkotó
Művészek Szlovákiai Egyesü-

letének (MAMSZE) elnökét
jutalmazták az évi rendszerességgel odaítélt szakmai díjjal.
Az ART 16 Művész Csoport
Egyesületnek ő az első felvidéki díjazottja.
Kopócs Tibor jubileumi kiállítása január 31-ig tekinthető
meg a Limes Galériában.
Dr. Bende István

Obec Modrany
Madar Község

Obecný úrad Modrany – Községi Hivatal Madar
Obec Modrany, ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
v Modranoch.
Predpokladaný termín nástupu do práce - február 2018
a) požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) vykonaná I. atestácia alebo jej náhradná
forma podľa §61 ods. 7 zákona č. 317/2009
Z.z.,
c) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5
zákona č. 596/2003 Z.z..
d) občianska bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm. b/ a §9 zákona
č.317/2009 Z.z.,
e) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ a §10 zákona
č.317/2009 Z.z.,
f) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/ a §11 zákona č.317/2009 Z.z.,
g) znalosť a orientácia v školskej a pracovnoprávnej legislatíve,
h) osobnostné a morálne predpoklady,
organizačné a riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
– overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie,
– doklad o bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako
3 mesiace,
– doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre
výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca nie starší ako 3 mesiace,
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,
– písomný súhlas uchádzača na požitie osobných údajov
pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
v prílohe prihlášky.
Prihlášku a požadované doklady zasielajte v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie – Materská škola – Neotvárať!” najneskôr do 15. januára 2018 poštou na adresu: Obec
Modrany Modrany 337, 946 33 alebo môžete odovzdať osobne do podateľne Obec Modrany Modrany 337, 946 33 najneskôr do 15. januára 2018 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy najmenej sedem dní
pred jeho konaním.
Modrany, 21. 12. 2017

Štefan Édes
starosta obce
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A csaknem hetven éve történtekért most kell fizetni?

Telekkönyvi szám elírása miatt került
a Jednota tulajdonába a gútai templompark
Hányattatott sorsa volt a gútai templomoknak, mint
ahogy a hívőknek is. A Vág túloldalán előbb egy fából
épült templomuk volt, majd tapasztott sárral megerősített templomot építettek. Mindezek helyét csak egy-egy
kis dombocska jelzi, mert idővel a tatárok és törökök
elöl kellett menekülniük a gútaiaknak. Ekkor jöttek át
a Csallóközbe, meg is építették templomukat, de ezt is
lerombolták a támadók. Ekkor a falu védelme érdekében felépült a templomerőd. Magas téglafallal vették
körül templomukat, amelyet Nagyboldogasszonynak

Új óvoda épül
a II-es lakótelepen

A múlt év végén került sor Komáromban a református óvodaközpont alapkőletételére. Az MKP
hathatós támogatása mellett a II-es lakótelepen
helyet kapó intézmény a „Csillag” nevet kapja és 3
óvodai és 2 bölcsődei osztállyal indul majd a jövő
év novemberében.
A
Kárpát-medencei utcában (Družstevná)
Óvodafejlesztési Prog- megépítendő óvoda a
ram két ütemében 38 magyar kormány által
és fél milliárd forint elindított
Kárpát-meforrásból újítják meg dencei Óvodafejlesztési
az óvodai és bölcső- Program támogatásának
dei rendszert szerte a köszönhetően épül fel,
Kárpát-medencében. A a tervek szerint jövő év
komáromi Szövetkezet októberére.

ajánlottak. A körülhatárolt területnek négy kapuja volt,
fölöttük a védőszentek szobraival, a falat pedig lőrések
szegélyezték. Az európai államok kialakulásával párhuzamosan, megszűnt a veszélyeztetés, nem volt szükség a
kerítésre sem, s a múlt század ötvenes éveinek derekán
végül le is bontották. A hatvanas évek elején a Jednota
Fogyasztási Szövetkezet a városközpontban szállodát és
áruházat akart építeni, ám ehhez az ugyancsak téglakerítéssel körbefogott plébánia és a hozzá tartozó kert egy
részét meg kellett vásárolniuk.

– Ma már nem lehet tudni, hogy A pereskedés két évtizede folyt a niának termőföldjei, amevalójában véletlen, vagy szándé- plébánia és a fogyasztási szövet- lyet bérelnek tőle, viszont
kos volt-e az elírás, de tény, hogy kezet között.
a jelentősebb, összefüggő
az akkori adásvételi szerződés A második világégés előtt a gútai szántók az érsekség fennhaszerint az érsekség jóváhagyásá- plébánia a legjobban gazdálko- tósága alá tartoznak. Ezeket
val a gútai plébánia eladta a kért dók közé tartozott. Saját földjei nem a gútai plébánia, hanem
telekrészt, viszont nem annak a voltak, kiterjedt állattenyésztéssel maga az érsekség gondozza
kataszteri száma került bejegyzés- rendelkezett, lovashintóval járta és felügyeli. Ez téveszthetre, hanem a templomkerté – ma- körbe a birtokot a mindenkori plé- te meg a sajtót, amikor azt
gyarázza Szlovák
írták, hogy az érsekség
Marian esperesplékapja vissza a templom
bános. – Ürge Taalapterületét. Az történt
más plébánossága
ugyanis, hogy a felszáidején, amikor a
molás alatt álló Jednota
templom
festése
F. Sz. (nem tévesztendő
elkezdődött, kideössze a Jednota COOP
rült, hogy a tempFogyasztási Szövetkelom épülete a gútai
zettel) ügyintézője felplébánia tulajdona,
ajánlotta, hogy a náluk
azonban az alatta
nyilvántartásban szereplevő terület a folő templomparkot vis�gyasztási szövetkeszavásárolhatjuk. Tárgyalásozeté. Azóta folynak
kat kezdtünk a városi hivatal
a bírósági tárgyalá- Úrnapi körmenet a múlt század ötvenes éveinek illetékeseivel, s arra a végső
sok, s azt már nem elején. A háttérben még látszanak a régi védőfalak elhatározásra jutottunk, hogy
is említem, hogy az a lőrésekkel.
a város a becsült áron megügyvédi költségek
vásárolja a templompark terüalaposan megcsappantották a plé- bános. Az egyház ugyanis nagy letét, majd piaci áron a templom
bánia kasszáját.
gondot fordított a birtok szakszerű alapterületét, valamint a falaitól
– Faramuci helyzet alakult ki, fenntartására, irányítására.
számított 1 m-es területet eladja a
hiszen az ötvenes évek végén az – Sokakat megtéveszt, hogy az plébániának. El kell mondanom,
áruház és a szálloda építéséhez úgynevezett papi birtokok a gú- hogy valójában már évtizedek óta
szükséges telket a fogyasztási tai plébánia tulajdonában vannak. a város üzemei gondoskodtak a
szövetkezet megvásárolta, viszont Ez így nem teljesen igaz, hiszen templompark fásításáról, a kertébirtokába jutott a templompark is. napjainkban is vannak a plébá- szeti munkákról. Tudom, hogy a

A komáromi Selye János Gimnázium
diákjainak sikerei a Best in Deutsch
(és más) nyelvi versenyben
A múlt év végén iskolánk újra bekapcsolódott „Az év németese” elnevezésű versenybe,
amely a Czech Us Agency szervezésében valósult meg. Az online versenyen hét ország 3003
középiskolása mérte össze német nyelvtudását, többek között Csehországból, Szlovákiából,
Horvátországból, Szlovéniából és Észtországból.
A diákok feladata egy igényes Így került el a nyár folyamán Kovarčík Beáta pedig a 2.
online teszt megoldása volt, Berlinbe és Hamelnbe, s az ott lett.
amely olvasás- és hallásgya- szerzett élmények olyan pozi- A közelmúltban megtisztekorlatokból állt, valamint vi- tív hatással voltak rá, hogy az lő látogatást tett iskolánkban
deórészleteket, nyelvtani és idei iskolaév második félévét Christoph Henßen úr, a DSDszókincsre vonatkozó felada- vendégdiákként egy német program szlovákiai koorditokat is tartalmazott. A teszt gimnáziumban tölti.
nátora, aki 11 diákunknak B1
megfelelt a közös európai re- A nemrég Dunaszerdahelyen szintű nyelvdiplomát adott át.
ferenciakeret B2 szintjének.
megrendezett Vámbéry Ár- A fentiekben említett minden
A Selye János Gimnázium min német nyelvi versenyen sikeres diákunknak szívből
43 diákja versenyzett külön- szintén nagyszerűen szere- gratulálunk és bízunk abban,
böző évfolyamokból. A ver- peltek diákjaink: Bartalos hogy mások is inspirációt kapseny eredménye ismét ben- Angelika 1. helyezettként nak általuk.
nünket igazolt: a nemzetközi újra megszerezte a vándor- Felkészítő tanáruk Fekete Jumezőnyben a résztvevő 220 serleget, Kovarčík Sára és dit és Szénássy Edit volt.
iskola közül a 15. helyen végeztünk, Szlovákiából harmadikként. A legjobb helyezést
Kovarčík Sára (VI. N) érte el,
aki az összesítésben a 34. lett.
Őt követi Bartalos Angelika
(IV. B), majd Lukács Lenka
(IV. C). A tavalyi Best in Deutsch versenyben iskolánk lett
a legelső és értékes ajándékot
kapott: projektort és vetítővásznat, amelynek a nyelvtanárok nagy hasznát veszik. Az
abszolút győztes Elek Fanni,
aki ennek köszönhetően kéthetes prágai nyelvtanfolyamon vett részt.
Az SJG második legjobb helyezettje (összesítésben a 9.)
Kovarčík Sára volt, aki évek
óta nagy sikerrel képviseli iskolánkat a német nyelvi
versenyeken. A németolimpia
országos második helyezettjeként háromhetes németor- A Best in Deutsch verseny legjobbjai a Selye János Gimnáziumból:
szági ösztöndíjban részesült.
Bartalos Angelika, Lukács Lenka és Kovarčík Sára

Mgr. Szlovák Marian
esperesplébános
város vezetősége a közeljövőben
jelentősebb változtatásra készül
a templomparkban, így nem lesz
akadálya, hogy saját elképzeléseiket megvalósíthassák. Azt csak
óvatosan tudom megjegyezni,
hogy elképzelni is rossz, mi lett
volna, ha tudtunkon kívül nem
nekünk, hanem idegen vállalkozónak ajánlják fel a terület megvásárlását, aki esetleg üzletházat,
vagy üzletsort épített volna a
parkban – egészítette ki az információkat Gúta esperesplébánosa.

Kiértékelték a Bárka rajzversenyt

A múlt év végén került megrendezésre a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont és a
Patrona nostra Kht. által meghirdetett bibliai témájú rajzverseny, mely a „BÁRKA” elnevezést kapta az első megalkotásra szánt témából kiindulva, ami idén a „NOÉ BÁRKÁJA” volt.
A képzőművészeti versenybe A rajzversenybe négy kategó- 2. osztályos tanulók), illetve
a felvidéki magyar egyházi riában lehetett benevezni: az B2 (3-4. osztályos tanulók) kaintézményeket vonták be. Ös�- A kategória az óvodásoké, a B tegóriára osztotta.
szesen 183 pályamű érkezett, kategória az alsó
A Bárka rajzverseny
és ebből a rengeteg gyönyörű tagozatosoké, a C
ünnepélyes díjátadóalkotásból a háromtagú zsű- kategória a felső
jára december 13-án
ri, név szerint Németh Csilla, tagozatosoké, és
került sor a komároSánta Eszter, illetve Vas Ka- a D kategória pemi Szinnyei József
talin, a Marianum Egyházi Is- dig a gimnáziumi
Könyvtár zenetermékolaközpont pedagógusai 26 tanulóké volt. A B
ben.
rajzot díjaztak. A győztesek: kategóriába idén
Ugróczky István felÓvár, Ipolyhidvég, Ipolyság, több mint 100 alvételén a gimnazisPalást, Gúta, Tardoskedd, illet- kotást küldtek be,
ták kategóriájának
ve Komárom iskoláiból, óvo- ezért a zsűri ezt a
1. helyezettje, Szabó
dáiból kerültek ki.
kategóriát B1 (1Veronika látható.

A jövő évi állami költségvetésről

Mérséklődik a hiány
csökkentésének üteme (2.)

Váratlan meglepetések

Következzenek a költségvetés váratlan meglepetései. A pénzügyminisztérium önmagán spórol, költségvetése az ideihez képest lecsökken
119 millió euróval. Meglepő a környezetvédelmi tárca költségvetésének jelentős lecsökkenése majdnem 300 millióval, ám ennél még
meglepőbb a közlekedési tárca költségvetésének lecsökkenése csaknem 1 milliárddal, ami
azt eredményezi, hogy jövőre az ideinek csupán
valamivel több mint a fele áll majd rendelkezésére! Ezek után felettébb meglepő, hogy a MostHíd elégedett a jóváhagyott állami költségvetéssel, legalábbis a sajtóban ez volt olvasható.
Az oktatásügy költségvetése is lecsökken 70
millióval, ám ezzel egy időben 5 százalékkal
megnövelik a kisebbségi nyelven oktató intézmények normatíváját, ami azt jelenti, hogy a
magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekben
a diákok után járó fejpénz megnő az alapnormatíva 113 százalékára. A kisebbségi kulturális
alap költségvetése majdnem a duplájára nő, jövőre 8 milliós költségvetéssel számolhat. Ám
mit jelent ez a két Híd-as tárca fent leírt majdnem 1,27 milliárdos költségvetés-csökkenésével szemben???

Kockázatok

Végül jöjjenek a jóváhagyott jövő évi költségvetés kockázatai. A várt gazdasági növekedés
a
gépkocsigyárak
előrejelzésein alapul,
ám kockázati tényezőnek tekinthető adat,
hiszen jövőre gondok
merülhetnek fel az
adók és a járulékok
befizetési fegyelmének csökkenése miatt.
További kockázat lehet az állami kórházak gazdálkodásának
hiánya a sokadik tartozásleírás ellenére, valamint általánosan az egészségügyi fejezet szűkre
szabott költségvetése. Kockázatos lehet továbbá az úgynevezett szociális csomag hatása az
államháztartásra. Mindent egybevetve: eléggé
valószínűnek látszik, hogy az államháztartás hiánya az eltervezetthez képest az év végéig megnő, ami a kiadási oldalon okozhat meglepetést,
az egyes tételek váratlan szűkítését.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke
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Elhibázott előrejelzés
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.
2018-ban is az Önök
szolgálatában állunk!

WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
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

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Boldog 2018-as évet kívánunk!
Használt és öreg autók likvidálása
Ingyenes elszállítás!

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

TEL: 0919 183 225

2018-ban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TŰZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.

PREDAJ – ELADÁS:
0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

humor-csokor
– Nagymama, miért olyan nagy a szád?
– Nagymama, miért olyan nagy a szemed?
– Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
– Jaj, Piroska, menj már innen azzal a nagyítóval!
Kisfiú pityereg a hentesüzlet előtt. Egy bácsi odalép hozzá:
– Miért sírsz, fiacskám?
– Anyukám leküldött vásárolni, de nem tudom, mit
mondott. Azt, hogy Gyula, vegyél húsz deka csabait, vagy Csaba, vegyél húsz deka gyulait???
– Ez egyszerű, kisfiam! Hogy hívnak?
– Pistike.
Nagypapa az unokájával beszélget:
– Tudod Lacikám, érdemes alaposan megtanulni a történelmet, különösen a fontos évszámokat jó tudni. Én például soha nem fogom elfelejteni azt, hogy 1942. február 14-én...
– Mi történt akkor nagypapa?
– Hmmm... Mi történt, mi történt ... hát azt
már nem tudom....

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Anyagi és szakmai lehetőségek adódnak ezekben a napokban, amelyeket kihasználva
stabilabbá teheti anyagi hátterét, megteremthet egy biztos alapot
a jövőjéhez. Senki sem állíthatja meg tetterejét. Ha bárki megpróbálja előírni önnek, hogy mit tegyen, szokatlanul hevesen
védi saját véleményét és akaratát.
HALAK (február 21. – március 20.) Ön igazi diplomata, aki
annyira nem szereti a nyílt összetűzéseket másokkal, hogy
kommunikációjában is mindenáron elkerüli ezeket. Ha azonban
fontos döntést kell meghoznia és pontosan érzi, milyen felelősséggel jár a választása, lépjen hátrább egy lépést és igyekezzen
kívülről szemlélni a dolgot!
KOS (március 21 – április 20.) Nagy lendülettel kezdi a hetet,
így nem is csoda, hogy rengeteg dolgot el tud intézni. Ha ez sem
lenne elég, szervezzen közös programot barátaival vagy családjával. Kiváló a hétvége egy nagyobb kirándulásra. Használja ki
az enyhébb napokat, hogy a természetben lehessen.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha mostanában nem jönnek új
ötletek, ha úgy érzi, önmagát ismétli a világ ön körül, tudatosan keressen olyan helyzeteket, amelyekkel nincs tapasztalata. Olvasson olyan könyveket, amit korábban nem, menjen el
olyan szórakozóhelyre, ahol még sohasem járt és ismerkedjen! Legyen nyitott az újra!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Úgy érzi, belekényszerült
egy helyzetbe, amely hosszú időre meghatározza életének
alakulását. Ha nem is erre számított, most ne pazarolja az
erejét panaszkodásra, inkább próbálja felfedezni, mit tanulhat meg ebből az élethelyzetből és hogyan alakíthatja
jövőjét.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne ígérjen kedvesének olyasmit, amiről már most tudja, hogy nem fogja betartani, mert
így elkerülhetetlenül csalódást okoz neki. Inkább mondja el
őszintén, miért szereti. Ne fogja vissza szenvedélyét, minden kapcsolatnak jót tesz, ha a partnerek be merik vallani,
mennyire szükségük van egymásra.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Engedje szabadon a fantáziáját, ha az a feladat, hogy elcsábítsa kedvesét! Ha nem a szokásos menetrend szerint töltik az estéket,
könnyen előfordulhat, hogy a hangulat is egészen másképp
alakul. Ne féljen kísérletezni vagy kezdeményezni! Párjára
minden gondolatát rábízhatja.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kezdje azzal a
reggeleket, hogy kényelmesen, minden falatot élvezve
megreggelizik. Mindenkinek szüksége van ilyen apró luxusélményekre! Tanulja meg élvezni az életet, mert ha monotonná válik az élete, egy idő után azt veszi majd észre,
hogy semmiben sem leli örömét.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne vegye rossz
jelnek, ha mostanában többször is nézeteltéréseik vannak
kedvesével. Egy régóta megoldatlan problémát kerülgetnek, de amint rászánják magukat, hogy őszintén elmondják, mit gondolnak ezzel kapcsolatban, meg fogják találni a
kielégítő megoldást.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Könnyen elfeledkezik ezen a héten a realitásról és egyfajta mértéktelenség is
jellemzi. Mivel azonban közben szárnyal a fantáziája, megbocsátható, hogy nincs tekintettel a „földi” kötöttségekre.
Kedvese nagyra értékeli ezt a képességét, és boldogan megvalósítaná minden álmát.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha képes ezen a héten háttérbe szorítani értelmét és inkább az érzései szerint él,
egészen új oldalát tapasztalhatja meg párkapcsolatának. Ez
ugyanis sok gátlást felold kedvesében is, és olyan dolgokat beszélhetnek, oszthatnak meg egymással, amelyekről eddig nem
esett szó.
BAK (december 22. – január 20.) Nincs oka érzelmileg vis�szafognia magát, épp ellenkezőleg. Minél inkább képes lesz
ezekben a napokban megnyílni és kimutatni érzéseit, annál nagyobb az esélye, hogy újra egészen közel kerülnek egymáshoz
kedvesével. Legyen tudatában annak, mennyire fontos lépés ez
a kapcsolatukban!
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Nyugdíjas özvegyember
korban hozzá illő
társat keres.

Tel.: 0915 581 884

Autóbiztosítás
a legjobb áron.
0905 928 195.

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

Házbiztosítás!
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195.

REKOM
Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051,
0905 450 570
Eladó Ford Mondeo Combi GHIA (2008, 264 000 km,
alacsony fogyasztás) 5 500
euró. Tel.: 0907 781 476

Kiadó
30 m2-es üzlethelyiség
Komáromban,
a Petőfi utca 11. szám alatt.

Tel.: 0905 348 611

* Eladó félig kész családi
ház 12 áras telekkel Keszegfalván, a főút mellett.
Közművesítés, ipari áram,
öntözésre szolgáló gyűrűskút. Ár megyegyezés szerint. Tel.: 035/7740 478.
Autószerelő
végzettséggel
munkatársakat keresünk
autószerelő műhelyünkbe.
* Komáromi járás
* B-jogosítvány

Tel./kontakt:
0908 944 944

C-SERVICE K.f.t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731
Sírkövek vésése, festése!
Tel.: 0908 753 072.

A gútai
Mély (Hlboká) utca 1.

2018-ban is
kellemes
környezetben
várja üzletfeleit
Új év, új akciók!
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9 és 12, illetve 13 és 17 óra között
szombaton: 9-től 12 óráig
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MŰSORAJÁNLAT
január 6-tól 13-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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

7.00 TV2-matiné, 8.30
Tom és Jerry, 9.00 Maci
Laci, 10.30 Az év házias�szonya, 11.35 Poggyász,
12.40
Gyilkos
sorok
(amer.), 13.45 Szívdobbanás (amer.), 14.45 A szultána (török), 15.55 Őrangyalok (olasz), 18.00 Tények,
18.55 A múmia (amer.),
21.30 Korhatáros szerelem
(magyar), 22.30 Amerikai
pite (amer.), 0.55 Bújócska
(amer.)

7.00 T V2 matiné, 10.35
Több mint testőr, 12.45
Gyil kos sorok (amer.),
13.50
Szívdobbanás
(amer.), 14.50 K isasszo nyok (amer.), 17.25 R iposz t, 18.00 Tények, 18.55
Kémek hídja (amer.), 21.55
Ter minátor (amer.), 0.20
Solo, a tökéletes feg y ver
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 10.45
Dallas
(a mer.),
13.25
Vendégséf, 13.50 Ny ugi,
Cha rlie! (a mer.), 14.15
Észa k és dél (a mer.),
16.0 0 Fej jel a bajna k
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
19.05 A z oroszlá n k i rály
(a mer.), 20.45 Non-stop
(a mer.),
22.45
D redd
(a mer.-a ngol), 0.40 Félprof i (a mer.), 2.25 Képte len ka mpá ny (a mer.)

RTL II

11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 13.00 Így
neveld az anyádat (amer.),
15.00 Jön a baba, 16.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
A hazafi (amer.), 23.10
Castle (amer.), 0.10 Paranoia (amer.)

M2

11.20 Rozsdalovag, 12.45
Vízipók- Csodapók, 12.50
Loopdidoo, 13.15 Taton ka
tör ténetei, 15.00 Hollócska, a k is rosszcsont, 16.40
A g u mimaci k, 19.45 Zou,
20.15 Tanárok g yöng ye
(német), 21.05 Én vag yok
it t!, 22.45 M R 2 A k usz ti k

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 12 . 50 Pe r u , C h i l e ,
13. 2 0 R iói k a l a n d (f r a n c i a - ol a s z), 15.10 Fo t ó
H á b e r (m a g y a r), 18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30
A D a l , 2 0. 30 M á r i a Te r é z i a ( ko p r.), 2 2 . 50 Fé r je k
é s fel e s é g e k (a m e r.)

Duna World

11.0 0 Fr a ncisk a va sá rnapja (mag ya r), 13.20
A z é pít ő, 14.15 Ha ng v illa , 16.25 Új idők , új d alai, 16.55 Hét vég i belé pő, 19.15 Í zőr zők , 22.55
Tót h Já nos (mag ya r), 0.0 0
O pe r a Café

Pozsony 1

11.25 A csodálatos orr,
13.15 A vörös borjú,
14.20 Sólyom és galamb,
16.05 Szlovákia, szeretlek!, 17.15 A negyedik király, 19.00 Híradó, 20.30
Hívjatok csak Ferencnek
(olasz), 23.25 A negyedik
király (német-olasz)

Pozsony 2

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.05
Nyugi, Charlie! (amer.),
13.05 Az év hotele, 14.10
Házon kívül, 14.35 A védelmező
(amer.),
16.15
Szemenszedett boldogság
(amer.), 18.00 Híradó, 18.45
A boszorkányhegy (amer.),
20.40 Tolvajtempó (amer.),
22.45
Gyilkos
szezon
(amer.)

RTL II

10.35 Ígéret földje (amer.),
12.40 Segítség, bajban vagyok!, 17.45 A szerelem
hálójában (amer.), 20.00
Szerelmünk lapjai (amer.),
22.30 Elveszett (amer.),
0.20 Szerelmünk lapjai
(amer.)

M2

12.45 Ví z ipók- Csod apók ,
13.15 Taton k a tör ténetei,
15.0 0 Hollócsk a , a k is
rosszcsont , 15.10 Ta sh i,
15.40 G r i m mesék , 16.40
A g u m i ma ci k , 17.25 Ja ke
és Sohaor szág k alózai,
17.50 D r. Plü ssi, 18.15
Csapd le, csi mpá n z! 2
(a me r.), 20.15 Ta ná rok
g yöng ye (német), 21.10
A m i kor a fa rok csóválja...
(a me r.), 23.20 Cse rek apu s
(mag ya r)

Duna tv

13.25 Eu rópai piacok és
vásá rcsa r nokok ,
14.25
Rex felüg yelő (osz t rá knémet), 15.20 Meseautó
(mag ya r), 18.35 A lpesi
őr já rat (olasz), 19.35 Mag ya rország
szeretlek!,
21.10 K a rácsony i üdvözlet (a mer.), 22.40 Á r ny játékos (í r-a ngol)

Duna World

11.35 A Dal, 16.30 A boldog fest ő – Mü lle r Á r pá d ,
17.25 It t hon vag y, 17.45
Ha zajá ró, 18.15 Pe r u ,
Ch ile,
21.35
Felv idék
va n..., 23.05 Hog y volt?

Pozsony 1

11.40 A v ilág 2017-ben ,
12.35
Poi rot
(a ngol),
14.15 Sólyom és gala mb,
16.10 A szlová kok nem
ítél kez nek , 17.15 A k ir ály szolgálat ába n (f r a ncia- ola sz), 19.0 0 H í r a dó,
20.30 R aga n bá csi (szlo vá k), 21.35 A pá r i zsi Notre Da me (f r a ncia), 23.30
Poi rot (a ngol)

12.45
Frank
Sinatra,
13.35 Napcirkusz, 15.10
A színész, 16.00 Női
törvény (szlovák), 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 Rjaba, a tyúkocska (szlovák), 22.00 Óz, a
nagy varázsló (amer.)

Pozsony 2

7.25 Madagaszkár pingvinjei (amer.), 7.50 Scooby-Doo (amer.), 9.10 St uar t Little kisegér 2 (amer.),
10.30 A legszebb találós
kérdés (amer.), 12.30 Lorax (amer.), 14.10 Hamupipőke spor tcipőben (amer.),
15.55 Har r y Potter és a
bölcsek köve (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Pan (amer.angol-ausztrál),
22.45
Wanted (amer.), 0.45 Saját
szakállára (amer.)

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

7.05 Reszkessetek, betörők!
4 (amer.), 9.40 Peabody úr és
Sherman kalandjai (amer.),
11.15 A rossz úrnője (amer.),
13.00 Minden, amit szeretek,
14.55 Fogadom (amer.), 16.55
Sárkányszív (amer.), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Hogyan várnak a költők a
csodára (cseh), 22.40 A fülke
(amer.)

12.0 0 Síf ut á s, 13.40 Ha
fel növ ü n k (svéd), 15.45
Jég korong, 18.30 Est i
mese, 20.0 0 H í rek , 20.10
Dok u ment u m f il m , 21.05
Val mont (f r a ncia-a me r.),
23.15 Motor spor t , 23.45
A g yöng y (i r á n i)
7.25 Scooby-Doo (amer.),
8.45 Harry Potter és a bölcsek köve (amer.), 11.35
Pan (amer.-angol-ausztrál),
13.45 Hupikék Törpikék
(amer.), 15.40 Jupiter felemelkedése (amer.), 18.15
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Halálos
iramban (amer.), 23.10 Halálos fegyver (amer.) ,

JOJ TV

10.00 Sárkányszív (amer.),
12.00 Hogyan várnak a
költők a csodára (cseh),
14.15
Halálos
csapda
(amer.), 16.10 Új kertek,
17.00 A nyaraló, 18.00
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A hetedik fiú (amer.), 22.40
Támadás a Fehér Ház ellen (amer.), 0.25 A fülke
(amer.), 1.45 Ismétlések

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 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem
(török), 18.00 Tények, 19.00
Extrém activity, 20.35 Pénzt
vagy éveket!, 22.00 Tények
extra, 22.25 Kémek hídja
(amer.), 1.30 Bűnös Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem
(török), 18.00 Tények, 19.00
Extrém activity, 20.35 Pénzt
vagy éveket!, 22.25 Született
szobalányok (amer.), 23.25
Rózsák háborúja (angol)

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Rendőrakadémia
(amer.), 15.10 Szulejmán
(török), 16.15 Story Extra,
16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok közt, 21.25 Dr. Csont
(amer.), 22.30 Halálos fegyver (amer.)

RTL II

11.55
A
hidegsebész
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú
árnyékában, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder
Klub, 19.30 Oltári csajok
(magyar), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Új csaj (amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
12.25 Rozsdalovag, 12.50
Nálatok laknak állatok?,
13.20 Pupákok, 15.35 Julio,
a nyúl, 16.20 Mesélj nekem!,
18.00 Mickey egér játszótere,
19.45 Bob mester, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali!, 21.25 Én vagyok itt!,
23.40 Akusztik, 1.05 Lola
(amer.-kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hí radó, 13.20 Honfoglaló, 14.15 Don Matteo (olasz), 15.15 A vidék i dok tor (német), 16.05
Mámoros szerelem (mexi kói), 17.55 Nő az esély,
18.00 Hí radó, 18.35 Végtelen szerelem (török),
19.30 Honfoglaló, 21.20
Éjszakai szolgálat (angol),
22.30 NCIS (amer.), 23.20
A nyám új pasija (amer.)

Duna World

11.15 A csodacsatár (magyar), 13.50 Ízőrzők, 14.25
Öt kontinens, 14.55 Család-barát, 16.30 Roma magazin, 17.00 Domovina,
18.10 Gasztroangyal, 19.05
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
0.10 Mindenki akadémiája,
0.40 Dicsőség a hősöknek!

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő, 14.50 Igaz történetek, 16.25 Csodálatos
tájak, 16.50 Talkshow, 17.45
Párbaj, 18.15 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Kakaspörkölt (német), 22.35 Riporterek, 23.05 Labirintus
(cseh), 23.05 Nash Bridges
(amer.)

Pozsony 2

11.35 Mesék, 12.00 Élő panoráma, 14.35 A rendelő,
15.35 Nemzetiségi magazin, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.30 Sportos élet

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.10 Felvég,
alvég, 22.30 Apádra ütök
(amer.)

JOJ TV

8.45 A tárgyalóterem, 12.35
Topsztár, 13.00 A legszebb
lakások, 14.00 Új lakások, 15.00 Tárgyalóterem,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.30 Terra Nova, 0.25
Gyilkos Miami (amer.)

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Rendőrakadémia
(amer.), 15.10 Szulejmán
(török), 16.15 Story Extra,
16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.25 Castle (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
15.55 Barátok közt, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 19.30
Oltári csajok (magyar), 20.30
Oltári csajok (magyar), 21.30
Híradó, 22.00 Showder Klub
Best of, 23.00 Barátok közt,
23.30 Új csaj (amer.)

M2

12.25 Rozsdalovag, 15.00
Traktor Tom, 15.35 Julio, a
nyúl, 16.10 Állatkerti sétány,
17.40 A dzsungel könyve,
18.00 Mickey egér játszótere, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Zsaruvér (amer.), 23.30 Kulisszák mögött, 0.25 Lola
(amer.-kolumbiai)

Duna tv

12.00 Híradó, 13.20 Honfoglaló, 14.15 Don Matteo
(olasz), 15.20 A vidéki doktor (német), 16.10 Mámoros
szerelem (mexikói), 17.55 Nő
az esély, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30 Honfoglaló, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.20 Laura rejtélyei (amer.), 23.05 A virág
románca (angol)

Duna World

11.10 Rab ember fiai (magyar), 14.20 Térkép, 14.50
Család-barát, 16.30 Nemzetiségi magazinok, 17.25
Útravaló, 17.40 Ízőrzők,
18.15 Gasztroangyal, 19.30
Hazajáró, 20.00 Van képünk
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Amy
bírónő, 14.55 Igaz történetek, 16.25 Csodálatos tájak,
16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Ezeréves méh
(német-csehszlovák), 22.25
Szlovák ízek, 22.55 Törvény
és rend, 23.40 Nash Bridges
(amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35 A
rendelő, 15.30 Ruszin magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Sílesiklás,
19.15 Esti mese, 20.00 Hírek,
20.30 Sílesiklás, 22.35 Talkshow, 23.45 Motorsport

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00
Családi történetek, 13.00 A
mentalista (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 19.00 Híradó, 20.30
Édes otthon, 21.30 Jó tudni,
22.40 Családi történetek,
23.35 A mentalista (amer.)

JOJ TV

7.30 A t árg yalóterem,
12.00 Hí radó, 12.35 Top sz t ár, 13.00 Legszebb lakások, 14.00 Új lakások,
15.00 A t árg yalóterem,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K r imi, 19.30 Hí rek,
20.35 Farkasok (szlovák),
21.35 Minden, amit A nder szeret, 22.00 Taken
(amer.), 23.15 Ter ra Nova

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

7.30 Mesék, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina, 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50
Bosszú vagy szerelem (török), 18.00 Tények, 19.00
Extrém
activity,
20.35
Pénzt vagy éveket!, 22.00
Tények extra, 22.25 Bad
Boys (amer.), 1.00 Az indíték (kanadai)

RTL Klub

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina, 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50
Bosszú vagy szerelem (török), 18.00 Tények, 19.00
Extrém
activity,
20.35
Pénzt, vagy éveket!, 22.35
Tények extra, 00.00 NCIS
(amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Rendőrakadémia (amer.), 15.10 Szulejmán (török), 16.15 Story
Extra, 16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 22.30 Házon
kívül

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 Rendőrakadémia (amer.), 15.10 Szulejmán (török), 16.15 Story
Extra, 16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45 Barátok közt, 22.25 Halálos
fegyver (amer.), 0.00 Magyar ul Balóval

11.00 Taxi (francia), 11.55 A
hidegsebész (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.50 Showder Klub, 16.30
Segítség, bajban vagyok!,
18.30 Showder Klub, 19.30
Oltári csajok (magyar), 20.30
Oltári csajok (magyar), 22.00
Showder Klub Best of

10.00 Partyzánok, 11.00
Taxi (francia), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50
A gyanú árnyékában, 14.50
Showder Klub, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30
Showder Klub, 19.30 Oltári csajok (magyar), 22.00
Showder Klub, 23.30 Új csaj
(amer.)

RTL II

M2

13.25 Nils Holgersson utazásai,
14.20 Pocoyo, 15.00 Traktor
Tom, 16.00 A bűvös körhinta,
16.10 Állatkerti sétány, 17.05
Eperke és barátai, 17.40 A
dzsungel könyve, 18.50 Dóra, a
felfedező, 19.45 Bob, a mester,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.00
Holnap tali (magyar), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Zsaruvér
(amer.), 0.25 Lola (amer.-kolumiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 13.20 Honfoglaló, 14.15 Don Matteo
(olasz), 15.20 A vidéki doktor (német), 16.05 Mámoros
szerelem (mexikói), 17.55
Nő az esély, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.35 Hölgyek öröme (angol), 21.35 Háború és béke
(angol), 22.30 Süvölvények
(cseh)

Duna World

11.35 Hungarian Dracula
(magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.50 Család-barát, 16.25 Nemzetiségi
magazinok, 17.25 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 0.10 Mindenki
akadémiája, 0.40 Dicsőség
a hősöknek!

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő, 14.50 Igaz
történetek, 16.25 Csodálatos tájak, 16.55 Sherlock
Holmes kalandjai, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 Winnetou, 22.05
Gyilkosságok
(francia),
23.40 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.35
Dokumentumfilm,
14.35
A diagnózis, 15.30 Magyar magazin, 17.00 Hírek,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.30 Hangverseny

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi
viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 19.00 Híradó, 20.30
Chart Show, 22.35 Negyven éves lettem (amer.),
1.15 A mentalista (amer.)

JOJ TV

8.50 A tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 12.50 Legszebb
lakások, 15.00 A tárgyalóterem, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Farkasok (szlovák),
21.35 Minden, amit Ander
szeret, 23.15 Terra Nova
(amer.)

RTL II

M2

12.25 Rozsdalovag, 13.20
Pupákok, 13.25 Nils Holgersson kalandjai, 14.20
Pocoyo, 15.15 Rosie világa,
17.25 A dzsungel könyve,
18.00 Mickey egér játszótere, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Zsaruvér (amer.), 0.25 Lola
(amer.-kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hí rek, 12.45 Jamie
30 perces kajái, 14.05 Don
Mat teo (olasz), 15.10 A vidék i dok tor (német), 16.00
Mámoros szerelem (mexi kói), 16.45 Szerencse
hí radó, 17.55 Nő az esély,
18.35 Vég telen szerelem
(török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Tóth János (mag yar), 21.00 Bagi Nacsa,
22.00 Apropó szerelem
(f rancia-amer.), 0.00 A legényanya (mag yar), 1.25
A világörökség k incsei

Duna World

11.20 A körtvélyesi csíny
(magyar), 14.20 Magyar
krónika, 14.50 Család-barát, 17.25 Ízőrzők, 18.00
Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
21.00 Híradó, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 0.10
Mindenki akadémiája, 1.35
Kívánságkosár válogatás

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő (amer.), 14.50
Igaz tör ténetek, 16.25 Csodálatos tájak, 16.50 Sherlock Holmes kalandjai,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Aranyidők, 21.40 Nő a fedélzeten, 23.25 Tör vény és
rend, 0.05 Nash Bridges

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
A rendelő, 15.30 Roma
magazin, 16.45 Szia, Szlovákia!, 17.50 FIBA Europe
Cup, 20.00 Híradó, 20.10
Dokumentumfilm,
23.20
Motorsport

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 A mentalista (amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.55 Apukák,
19.00 Híradó, 20.30 Duso
felügyelő (szlovák), 21.40 Jó
tudni!, 22.45 Jószomszédi viszonyok

JOJ TV

8.45
Tárgyalóterem,
12.00 Híradó, 12.35 Topsztár, 13.00 Legszebb lakások, 14.00 Új lakások,
15.00 A tárgyalóterem,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.0 0 K r i m i , 19. 30 H í ra d ó, 20. 35 Inkognitó,
23.00 Összeomlás, 23.35
Terra Nova, 1.20 Krimi

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 Paula
és Paulina (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem
(török), 18.00 Tények, 19.00
Extrém activity, 20.35 Pénzt
vagy éveket!, 22.00 Tények
extra, 22.25 Pofa be! (amer.)

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Éjjel-nappal Budapest, 14.10
Rendőrakadémia
(amer.),
15.10 Szulejmán (török), 16.15
Story Extra, 16.45 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.25 Cobra 11 (német),
22.35 CSI (amer.), 0.05 Magyarul Balóval

RTL II

11.00 Taxi (francia), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50
A gyanú árnyékában, 14.50
Showder Klub, 17.30 A gyanú
árnyékában, 18.30 Showder
Klub, 19.30 Oltári csajok (magyar), 20.30 Oltári csajok (magyar), 22.00 Showder Klub,
23.30 Új csaj (amer.)

M2

12.25 Rozsdalovag, 13.20
Pupákok, 13.25 Nils Holgersson kalandjai, 14.20
Pocoyo, 15.15 Rosie világa,
17.25 A dzsungel könyve,
18.00 Mickey egér játszótere, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Zsaruvér (amer.), 0.25 Lola
(amer.-kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 12.50 Jamie
30 perces kajái, 13.20 Honfoglaló, 14.15 Don Matteo (olasz), 15.20 A vidéki
doktor (német), 16.10 Mámoros szerelem (mexikói),
17.00 Ridikül, 17.55 Nő az
esély, 18.35 Végtelen szerelem (török), 20.25 Robin
Hood, a tolvajok fejedelme
(amer.), 22.55 Az eltántoríthatatlan (olasz)

Duna World

11.15 II. Richárd (magyar),
13.50 Rúzs és selyem, 14.50
Család-barát, 17.30 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.05 Itthon vagy!, 19.25
Hazajáró, 20.00 Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 0.10 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő (amer.), 14.55
Igaz történetek, 16.25 Csodálatos tájak, 16.55 Sherlock Holmes kalandjai,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Szlovákia,
szeretlek!, 22.40 Az identitás (amer.), 0.10 Nash Bridges (amer.), 0.55 Talkshow

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 9.30
Roma magazin, 11.45 Törpék, 12.00 Élő panoráma,
14.30 A rendelő, 17.10
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 A család, 20.40 Nagy Katalin
(orosz), 22.25 Vallomások
(olasz-francia), 0.10 Motorsport

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi
viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Banyadumák (cseh), 22.40
Tűzgolyó (amer.), 1.20 A
mentalista (amer.), 2.50 A
célszemély (amer.)

JOJ TV

8.50 A tárgyalóterem,
12.00 Híradó, 12.30 Topsztár, 12.50 A legszebb
lakások, 13.50 Új laklások, 15.00 Tárgyalóterem,
17.55 Főzd le anyámat,
19.00 Krimi, 19.30 H í ra dó, 20.35 Áll az alku,
22.00 Nyilvános ellenségek (amer.), 1.00 Luxus
prosti (amer.)

7

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

január
6-án Boldizsár
január
7-én Attila
január
8-án Gyöngyvér
január
9-én Marcell
január
10-én Melánia
január
11-én Ágota
január
12-én Ernő
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: a komáromi Mokran Tomáš és Ács Klaudia, az ekeli Csicsai Gyula és a komáromi Kissová Krisztína.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a plosicei Slepčíková Valéria, a
szentpéteri Barta Viktória és Kokyová Ariana, a szilasházi Čepela Ján, az ógyallai Pócs Leonard és Kurucz Adrián, a
gelléri Rigó Faith, a madari Döme Norbert, a keszegfalvai Farkas András, a bátorkeszi Čičová Klaudia, az ifjúságfalvai Szabó
Daniel és Halász Noel, a megyercsi Velschitz Márton, a pozsonyi
Szabóová Katarína, az ímelyi Kelemenová Maja, az izsai Maticseková Hanna Sára, a nagyszigeti Takács Sabina, a tótmegyeri
Záležák Matias, a komáromi Hegedűš Oliver és Kešiar Noel, az
érsekújvári Valiček Zoltán, Procházka Samuel, Schindlerová Stella és Capáriková Stella.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi
Gábrišová Dorota (90 éves), Molnárová Alžbeta (84 éves), Kantár
Ladislav (70 éves), Kellerová Zlatica (79 éves) és Bajcsi Margit
(91 éves), a gadóci Varga Mária ( 67 éves) és Velschitz Ágnes (77
éves), a gútai Szabó Magdaléna (72 éves), Visnyei Géza (91 éves),
Németh Terézia (83 éves) és Szabó Anna (88 éves), a szentpéteri
Kelko Ilona (72 éves), Zsoldosová Ildikó (53 éves) és Markovics
Teréz (67 éve), a perbetei Lengyel Veronika (78 éves), a keszegfalvai Marx Karolina (75 éves), a pati Kincer Imre (69 éves), a bátorkeszi Villem Teréz (84 éves), a dunaradványi Varga László (59
éves), a felaranyosi Varga László (74 éves) és a csicsói Magyarics
Gusztáv (84 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Székelykáposzta
Hozzávalók:
60 dkg sertéscomb
40 dkg füstölt sertéscsülök
1,5 kg savanyú káposzta
4 db babérlevél
2 db vöröshagyma
3 ek napraforgóolaj
15 szem fekete bors
fűszerpaprika ízlés szerint
10 dkg rizs
4 ek tejföl (a tálaláshoz)
Elkészítése:
A hagymát kockára vágjuk és kevés olajon megdinszteljük. Tűzről levéve pirospaprikát teszünk bele és hozzáadjuk a felkockázott sertéshúst és a füstölt húst. Babérlevéllel és szemes borssal
ízesítjük. Sózni biztosan nem kell! Félig megfőzzük.
Félkész állapotában hozzáadjuk a savanyú káposztát, felöntjük
egy kis vízzel és puhára főzzük.
Ízlés szerint főzhetünk bele rizst is (két nagyobb marékkal). A
végén berántjuk. Tejföllel tálaljuk.

Régi (háború előtti)
rádiókat gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.

Visnyei Gézát,

aki életének 91. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik január 2-án elkísérték utolsó
útjára, a gútai temetőbe a szeretett
feleséget, édesanyát, nagymamát,

Szabó Magdolnát,

aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés
után életének 73. évében csendes sóhajjal adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a részvét szavait,
amelyekkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Megemlékezések

Várjuk, így élünk, várjuk őt,
hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt.
Aztán a valóság ránk szakad,
lelkünk tovább fáj a kín alatt.
Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát:
Hol vagy, nélküled üres a világ.
Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,
mi megyünk hozzád,
ott leszünk veled.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk január 12-én a
drága férjre, édesapára, nagyapára,

Hanko Jurajra

halálának kilencedik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége és családja.
Szomorú szívvel emlékeztünk
január elsején

Lévai Sándorra
Komáromban,

halálának tizenötödik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége, gyermekei,
unokái és dédunokái.

Hozzávalók:
8 tojás
1 bögre porcukor (20 dkg)
2 bögre darált dió (20 dkg)
1 csomag sütőpor
egyharmad bögre holland kakaópor (4 dkg, 3 púpos evőkanál)
A mázhoz:
12 dkg vaj (nem margarin!)
háromnegyed bögre porcukor negyed bögre holland kakaó(15 dkg)
por (3 dkg)
Elkészítés:
A tojások fehérjét kemény habbá verjük, majd félretesszük.
Egy másik edényben a cukrot és a tojások sárgáját fehéredésig
habosítjuk. Ezután a cukros-sárgás habhoz hozzákeverjük a sütőport, a kakaóport, a diót és a hab felét a mixerrel, lassú fokozaton.
Hozzáadjuk a hab másik felét, de ezt már csak fakanállal, óvatosan forgatjuk hozzá, hogy ne törjön össze.
Egy 23x34-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, majd beleöntjük a
piskótatésztát, és alul-felül sütés programon, 180 fokon, körülbelül 30 perc alatt, tűpróbáig sütjük. Ha kész, kiemeljük a sütőpapírral együtt, majd óvatosan lehúzzuk róla a piskótát. Én alányúltam egy lapáttal, és úgy vettem le.
Hűlni hagyjuk, majd elkészítjük a kakaómázat.
Egy kis lábasban, kis hőfokon, lassan felolvasztjuk a vajat.
Nem szabad elkezdenie bugyogni, csak olvadjon, majd
húzzuk félre, adjuk hozzá
a kakaót és a porcukrot, és
keverjük el csomómentesre
egy kézi habverő segítségével. A cukor ilyenkor még
láthatóan szemcsés, ezért
tegyük vissza takarékon, és
még egy-két percig melegítsük, addig, míg azt nem látjuk, hogy az alján nem ül le
a cukor és a kakaó.
Ekkor rögtön, forrón a piskótára öntjük, a közepétől haladva kifelé és, ha szükséges,
akkor egy kanállal eligazgatjuk, de nagyon gyorsan.
Ezután hűvös helyre vagy hűtőbe tesszük, hogy egy jó óra
alatt megdermedjen a krém.
Amint kihűlt, lehet szeletelni!

S Z U D O K U

Köszönetnyilvánítás
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, a volt munkatársaknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik december 29-én elkisérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesapát, apóst,
nagyapát és dédpapát,

Könnyű diós piskóta,
vajas kakaómázzal

Így teljesüljön minden ígéret!

Június 30. és július 5. között megrendezésre került az 1. Konkoli Carp Cup 2017 nemzetközi horgászverseny. A Sektor
győztes A csapata, a FIRST MIL(e) BAITS (Vašaš László,
Demes Iván, Šeben Marián) az eredményhirdetéskor felajánlotta a díjazása egy részét egy általuk kiválasztott, ifjú, kezdő
horgász részére.
Az ígéret szép szó, ha be- éves komáromi Deák Gáborra
tartják, úgy jó! – tartja a köz- mosolygott rá, aki a Munka Utmondás, ami ebben az esetben cai Alapiskola tanulója. Kezdő
teljesült. Magára az átadásra horgászként büszkén és nagy
a karácsony előtti időszakban örömmel vette át a kiválasztott
került sor. Vašaš Laci, a csa- horgászbotot, a hozzá tartozó
patkapitány december 16-án orsót, horgászdobozt, melyben
találkozott a komáromi MM- az egyes horgászmódszerekhez
rybárstvo horgászüzletben a való alaptartozékok voltak.
kiválasztott ifjú horgásszal. Az üzlet vezetőjétől egy külön
A találkozó egyetlen célja, a csomagot is átvehetett, melycsapat által felajánlott, és az ben tárolódoboz, apró kiegéüzlet által kiegészített díj át- szítők, valamint minőségi haladása volt. A szerencse a 10 csali volt.

A csapat tagjai remélik, hogy ezzel a cselekedetükkel egy újabb
vérbeli horgászt üdvözölhetnek a nagy családban.
Text / foto: FUISZ Attila

R Ö P L A B D A

Röplabdamaraton a Selye János Gimnáziumban

A karácsonyi szünet előtt kilencedik dezvény szervezését idén is Fiala And- kosokat úgy osztotta be tíz csapatba,
alkalommal került megrendezésre a rea tanárnő és Gyurenka István tanár hogy minden csapat nagyjából azonos
már hagyományosnak mondható 24 vállalta fel. December 20-án, pontban játékerőt képviseljen. A torna során a
órás röplabda-találkozó a Selye János déli 12 órakor vette kezdetét az egy- csapatok összemérték tudásukat, jáGimnázium tornatermében. A ren- napos szórakozás. A tanárnő a játé- tékkedvüket.
A találkozót Stubendek László Imre, a Selye János Gimnázi- az iskola öregdiákjai mérkőz- jobban fáradó, és idővel álmomérnök, Komárom város pol- um igazgatója nyitotta meg. A tek meg egymással, majd a sodó, de nem kevésbé lelkes
gármestere, Konczer József kora esti órákban kezdődtek fiatalok következtek. A gála- játékosokkal egészen reggel
mérnök, a COM-therm válla- a „gálameccsek”, meghívott meccsek végeztével folytatód- nyolcig, amikor is a komárolat képviselője és Andruskó vendégjátékosokkal. Először tak a körmérkőzések az egyre mi magyar alapiskolák tornája vette kezdetét. Itt a Munka
Utcai, a Jókai Mór Alapiskola
és a Selye János Gimnázium
alsó tagozata mérkőzött meg
egymással.
Végezetül mindenki felhasználhatta megmaradt energiakészleteit a „best of”
meccseken, amelyek után ünnepélyesen lezárult az idei 24
órás röplabda-találkozó.
Fotó:
Müller Katalin (IV. C)

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS
Komáromi teremfoci
Új kormányos

BK 04 AC LB Igló – MBK Rieker COM-therm Komárom
69:94 (30:45 * 15:17, 15:28, 18:30, 21:19)

Szeptemberben 13 pontos előnnyel zárta hazai találkozóját Igló csapata, amikor hatalmas
iramával alaposan meglepte a Duna-partiakat, akik számára mindeddig a Tátra-aljaiak nem
számítottak a komoly ellenfelek közé. Szerdán viszont korábbi botlását ellensúlyozni tudta a
komáromi csapat. Szükség volt erre a sikerélményre, hiszen két idegenbeli vereség (Kassán és
Děčínben) után értékes 2 pontot rabolhatott a csapat Iglóról.
Az első negyedben az iglóiak régi formáját és alaposan leis- szólt, hiszen a vendégek nem
igyekeztek kihasználni a hazai kolázta vendéglátóit. Az ekkor akarták megsérteni a házigazpálya előnyeit és folyamatosan elért 13 pont már jelezte, hogy dákat, hagyták őket kosarazni,
rohamozták a komáromiak ko- a győzelmen kívül értékes Két ponttal előzték meg a Dusarát, viszont időben sikerült pontokat is hazahozhatnak a na-partiakat, akiknek a játékföa vendégeknek rendezniük a komáromiak. Mindezt a máso- lényéhez nem fért kétség.
védelmet és fokozatosan át- dik játékrész első harmadában Komárom legjobbjai: Tomič
vették a játék irányítását. Igaz, bizonyították is, hiszen ekkor 19, Bowman 14, Hoferica 13,
ekkor csak kétpontos vezetést további 12 ponttal gazdagítot- Adams 8, Jankovič 4 (Djordjeértek el. A második negyed- ták eredményeiket. A záró rész vič 18, Marchyn 7, Jurčina 6,
ben a komáromi csapat hozta már csak a nagyvonalúságról Kürthy és Vojtek 2, Stojanov 1).

MBK Rieker COM-therm Komárom – Lévai Patrióták
98:76 (50:35 * 27:15, 23:20, 30:16, 18:25)

Csak két pont hiányzott a tökéletes diadalhoz. December utolsó szerda estéjén régi formájában tündökölt a komáromi csapat, mikor a lévai kosarasokat fogadta.
Pontos gólpasszok, hatalmas matos volt a komáromi előny.
kosarak és végre jó védekezés A zárórészben felengedtek a
jellemezte a találkozót. Már komáromiak és egy kis sikeraz első negyedben 12-pontos élményt adtak a lévaiaknak.
előnyt harcoltak ki a hazaiak. Komárom legjobbjai: ToUgyan a második negyedben mič és Bowman 16-16,
feljöttek a lévaiak, de a má- Adams 15, Jankovič 13, L.
sodik játékrészben is folya- Hoferica 9.

BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom
103:78 (56:39 * 35:11, 21:28, 33:19, 14:20)
Lényegében az első negyedben eldőlt a találkozó sorsa. A komáromiak előszilveszteri hangulatban, egy lélek nélküli játékkal
megpecsételték sorsukat. A második negyedben kissé feljavultak,
ám a harmadik menetben ismét a privigyeiek szólózhattak. A vendéglátók a tabella 5. helyén, Komárom pedig a 6. helyen várja a
jövő évi folytatást.
Komárom legjobbjai: Jankovič 23, Djordjevič 19, Diminič 15.

December végén két fordulóval folytatódott a komáromi teremfoci-bajnokság.
5. forduló: U 20 – Nagysziget 6:4 (3:2) * Bauring
City – Főnökök 9:3 (9:2) * Barracuda – OŠK Izsa 7:3
(5:0) * B. B. Litovel – Amfora 8:4 (2:2) * FC Doki – B.
Diamonds 3:4 (2:2) *

6. forduló:

Főnökök – Nagysziget 5:6 (1:3) góllövők: Budai 3, Kováč, Fábik, illetve Leckési 3, Tánczos
2, Farkas * Bauring City – OŠK Izsa 8:6 (3:4) góllövők:
Bottyán 3, Beke, Gere, Kováč, Mészáros, Obert, illetve
Simon 2, Horák 2, Smolka, Procházka * U 20 – Sivatagi Roham Csigák 1:6 (0: 3) góllövők: Mészáros, illetve
Tóth 3, Csicsó, Janik, Zvér * Barracuda – Amfora 2:0
(2:0) góllövők: Szénási és Kalmár * FC. Doki – Black
Bull Litovel 4:5 (1:2), Cong 2, Krajčír, Mukalenga. illetve Uzola, Meleg, Szikonya, Faragó, Horváth.

a KFC kispadján

December 31-vel a KFC vezetése megköszönte Peter Zelenskýnek az eddigi áldozatos munkáját és érdemei elismerése
mellett felmentette az edzői tevékenység
végzése alól. Egy szinte reménytelen
helyzetben lévő csapattal vágott neki a
2. liga küzdelmeinek és ott tisztességgel
helytállt, viszont a bajnokság végén már
látszódtak rajta a fáradtság jelei. Helyére a DAC 1. ligás serdülőcsapatának az
edzőjét, Olejník Jozefet szerződtették,
akitől a klub friss lendületet, szakmaiságot és kellő agilitást vár el – természetesen az egyedüli szóba jöhető cél – a
bennmaradás érdekében.

F L O O R B A L L
A múlt év utolsó hónapjai a teremsportok fő idénye volt, s rendezték meg a csapatversenyt. A férfi és a női kategóriáka sportágak közül nem hiányozhatott a floorball, vagyis a ban hat-hat csapat mérte össze tudását. Ők voltak azok, akik
palánklabda sem. A Komáromi járás sportolói Szentpéteren az iskolai és területi válogatón a döntőbe jutottak.
A fiúk csatájában a Rozmaring Utcai AI buzdulva, a Rozmaring utcai lányok ha- csapata képviseli majd a Komáromi járás
csapata az ímelyi alapiskolásokat 6:1, a talmas igyekezettel léptek pályára. Előbb sportolóit Nyitra megye bajnokságán.
Munka Utcai AI csapatát pedig 6:0 arány- a marcelházai lányokat győzték le 6:0 Felvételünkön: A győztes lánycsapat
ban győzték le, majd a következő fordu- arányban, majd a gútai II. Rákóczi Fe- (balra lent): Hornáčková E., Sedláková
lóban a Határőrség Utcai AI ellen 3:0-ra renc AI csapatát 9:0-ra. A második for- M., Veselá V., Barthalosová V., Tóthová
győztek. Drámai küzdelem folyt a pályán dulóban a Munka Utcai AI női csapata K., Trubačíková S., Hoangová N., Pelana naszvadi iskolások ellen, akikkel 2:2-es nézett velük farkasszemet, őket 4:0, majd tová L., Koprdová D.
döntetlent játszottak. Az összesítésben az ímelyi alapiskolásokat 5:0 arányban A győztes fiúcsapat: Szépe S., Farkas D.,
azonban 1:3-ra vezetve a Rozmaring ut- győzték le. Összesítésben 23:0 arányban Podlejsek F., Albert T., Cséplő J., Györe
caiak végeztek az élen, megelőzve a 2. érdemelték ki az első helyet, megelőzve a T., Kiss Szabó E., Pelantová L., Bátora J.,
helyezett naszvadiakat, illetve a bronzér- 2. ímelyi, illetve a 3. helyezett komáromi Bohoš S., Švec M., Príbelský A.
mes Határőr utcai csapatot.
Munka Utcai AI csapatát. A komáromi Mindkét Rozmaring utcai csapatot PazEgy hétel később, a fiúk győzelmén fel- Rozmaring Utcai AI fiú és lány floorball dera Zdeno tanár úr készítette fel.

ATLÉTIKA
Január 6-án, délelőtt 10 órakor rajtol a VI. Háromkirályok
futóverseny, ahol félmaratoni és maratoni távon, illetve maratoni váltófutásban (ez utóbbiban 4-fős csoportok rajtolnak) mérkőznek meg az atléták. A gútai vásártérről ágyúszóval indul a nemzetközi verseny, amelyre eddig mintegy 300
futó nevezett be.

S H E I S I N

K A R AT E

A karatékák jubileumi klubévzárója

Ekecsen rendezte meg szokásos évzáróját a Seishin Karateklub a mi egyben
kettős évforduló is volt, ugyanis a Seishin Karateklub 20 évvel ezelőtt kezdte meg működését Keszegfalván, az ekecsi klub pedig másfél évtizede neveli
versenyzőit. A rendezvényen résztvevők azonban ezúttal sem úszták meg a jubileumi edzést, amelyet a klub szlogenjével zártak: Egység, erő, kitartás! Az
évzáró kiértékelésen 120 fő vett részt az ekecsi kultúrházban. A rendezvényt
Markovics János, a klub vezetője nyitotta meg. Megköszönte mindazok segítségét, akik nélkül a programokat nem tudták volna lebonyolítani.
Kiemelte az idei Európa bajnokság résztvevőit, aki fáradhatatlanul végigcsinálták a
versenyfelkészülést, és kiválón
helytálltak, Markovics Ádámot, Jakab Adrient. Továbbá
a többi válogatott versenyzőt,
akik egész évben szintén méltón képviselték a klubot, Hupián Krisztinát, Cserepes Zoltánt
és Trenčík Nikolast, valamint
azokat, akik az egész évet tekintve a legtöbb aranyérmet
gyűjtötték
* Gyerek. 0 (kezdő) fiúk: 1.
Forgács Armand (Ekel), 2.
Goda György (Nemesócsa)
3. Bíró Bendegúz (Dunaszerdahely). * Gyerek. 1 (kezdő)
fiúk: 1. Borbély Barnabás
(Dunaszerdahely). 2. Tanító
Péter (Ekel), 3. Farkas Kevin
(Dunaszerdahely) * Gyerek. 1
női (kezdő) nők: 1. Nagy Rebeka (Dunaszerdahely) 2. Nikol (Keszegfalva) * Gyerek.
2. (kezdő) fiúk: 1. Neusch-

wendtner Patrik (Dunaszerdahely), 2. Szegfű Noel (Dunaszerdahely), 3. Öllös Hunor
(Dunaszerdahely). * Gyerek 2
(haladó fiúk): 1. Fekete Roland (Dunaszerdahely) 2. Markovics Áron (Keszegfalva) 3.
Szelle Tamás és Czinege Erik
(Dunaszerdahely). * Gyerek 2
(kezdő, haladó) lányok: 1. Hausleitner Mercedes (Keszegfalva), 2. Szilágyi Virág (Ekel),
3. Chribik Mária (Ekel) * Serülő (haladó): 1. Nagy János
(Nemesócsa), 2. Kurcsik Márk
(Csallóközaranyos), 3. Pulay
Attila
(Csallóközaranyos).
* Serdülő (kezdő): 1. Hájas
Kornél (Dunaszerdahely), 2.
Holub Dániel (Keszegfalva),
3.Farkas Attila (Dunaszerdahely) * Serülő (kezdő): 1.
Pasztorek Kinga (Keszegfalva), 2. Laboda Réka (Keszegfalva), 3. Almási Orsolya
(Dunaszerdahely) és Dorn
Jacqueline (Nemesócsa). * If-

júsági, és Junior (Haladók):
1. Markovics Ádám (Keszegfalva), 2. Cserepes Zoltán (Nemesócsa) és. Trenčík Nikolas
(Keszegfalva), 3. Szabó András (Ekel)* Ifjúsági, és junior
(haladók) korcsoport: 1. Jakab
Adrienn (Csallóközaranyos), 2.
Vígh Vivien (Ekecs). * Felnőtt
versenyzőnk – full kontakt:

Hupian Kristína (Keszegfalva)
és Kagyerják Tamás (Ekecs).
Külön díjazták azokat, akik
3 vagy több versenyen képviselték a klubjukat: Vígh
Vivien (Ekecs), Cserepes Zoltán, Dorn Jacqueline, Goda
György, Lévai Krisztián, Bognár Krisztián, Szabó Koloman, Nagy János, Nagy Kristóf, (Nemesócsa), Markovics
Ádám, Trenčík Nikolas, Hupián Krisztina, Lovász Miklós,
Markovics Áron, Holub Dániel, Holub Nikol, Hausleitner
Mercedes, Laboda Réka, Pasztorek Kinga (Keszegfalva),
Fekete Roland, Szelle Tamás,
Takács Bence, Bíró Bendegúz,

Tóth Fábián, Neuschwendtner
Patrik, Czinege Erik, Mészáros
Erik, Borbély Barnabás, Öllös
Hunor, Hájas Kornél, Almási
Orsolya, Nagy Rebeka (Dunaszerdahely), Szabó Bálint,
Szabó András, Németh Bence,
Forgács Armand, Tanító Péter,
Répás Máté, Szilágyi Virág,
Chribik Mária (Ekel), Jakab
Adrienn, Kurcsík Márk, Pulay
Attila, Kovács Tamás Adrián,
Jóba Jázon, Svetzová Barbora (Csallóközaranyos), Fekete
Levente, Fekete Abigél, Szláviková Karin, Csikán Dominik,
Csikán Ádám (Megyercs).
Kovács Mártika különdíját
Neuschwendtner Patrik kapta

Dunaszerdahelyről. ami egy
emlékdíj Zsófi emlékére, amelyet minden évben a legszorgalmasabb diáknak ajánl fel.
Az év legharciasabb amazonja
a csallóközaranyosi Jakab Adrienn lett, aki pár éve kitartóan
jár edzésekre, és az idei versenyeket szépen zárta.
Az év szamurája Markovics
Ádám Keszegfalváról, aki már
12 éve kitartóan edz, és szinte az összes versenyt aranyéremmel zárja. Kitartása példamutató. A klub összesen 67
arany-, 41 ezüst- és 67 bronzérmet gyűjtött a 2017-es év
folyamán.
–majá–
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