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Miért jobb a „fényezés”, mint a valóság bevallása?

Obolnya Sándor felvétele

Az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportja
megtartotta első tanácskozását

Az MKP Nyitra megyei frakciója első tanácskozásán, Muzslán a megválasztott megyei képviselők
mellett részt vettek az előző választási időszakban tevékenykedő megyei képviselők is, akik immár
nem indultak a megyei választáson vagy az 5. választási időszakra nem választották meg őket. A
tanácskozás első napirendi pontjában a megválasztott képviselők megköszönték a magyarság és
régióink érdekében végzett munkájukat, az előző választási időszakban kifejtett tevékenységüket.
A képviselőcsoport tagjai el- megye elnökével és a megyei A megyei képviselőcsoport az
fogadták a képviselőcsoport hivatallal.
MKP Nyitra megyei elnökének
tanácskozási rendjének új, Az MKP megyei képviselő- és megyei elnökségének azt jakiegészített változatát. A me- csoportja azt javasolja, hogy a vasolja, hogy szervezzék meg
gyei képviselőcsoport tagjai megye egy alelnöki tisztséget és legkésőbb 2018. január 19az 5. választási időszakra új- biztosítson az ellenzéki kép- ig bonyolítsák le az MKP Nyitraválasztották Farkas Ivánt a viselőcsoportok számára. Az rai Megyei Tanácsának ülését,
képviselőcsoport
elnökévé. MKP képviselőcsoportja meg- amelyen meg kellene választaA képviselőcsoport alelnöke teszi javaslatát a megye alelnöki ni az MKP megyei alelnökjeezúttal Becse Norbert lett. A tisztségére. A képviselőcsoport löltjét és jóvá kellene hagyni az
megyei képviselők egyhangú- saját tagjai közül három tagot alapszabályban rögzített jelölélag eldöntötték, hogy az MKP javasol a megyei tanácsba. Egy- seket – megyei képviselőket a
képviselőcsoportja az ellenzéki úttal azt is indítványozza, hogy szakbizottságokba illetve külpadsorokban fog politizálni az a tíz szakmai bizottság közül sős tagokat, szakértőket a me5. választási időszakban, ám legalább négy elnöki tisztségét gyei szakbizottságokba, majd
régióink és választóink számá- az ellenzék padsoraiban helyet javaslatot tenni a szakbizottsára fontos kérdésekben, napi- foglaló képviselők töltsék be. gi elnökökre.
rendi pontokban és fejlesztési Két szakmai bizottság élére fog A Nyitra Megyei Önkormánylehetőségekben kész konstruk- az MKP képviselőcsoportja el- zat első testületi ülését 2018.
tív együttműködést folytatni a nökjelöltet javasolni.
január 29-én tartják meg.

2018 első újszülöttei

A komáromi kórház szülészete egyre népszerűbb, az elmúlt években jelentősen
megnövekedett az itt levezetett szülések
száma, gyakran a várandós anyukák távolabbról is Komáromot választják. Tavaly 967 szülésre került sor, amelyből 12
esetben születtek ikrek.
A Komáromi járás első újszülöttje, a komáromi
Danišová Natália Lilien január elsején, 9 óra
20 perckor jött a világra természetes szüléssel
a komáromi kórházban. A jövevény 3 550 g
súllyal és 49 cm magassággal látta meg a napvilágot. Szitás Péter felvételén édesanyjával,
Csekes Tímeával látható (balra).
Január 4-én született a 2018-as év első ógyallai
újszülöttje, Karvai Bernadett kislánya (4 000
g, 49 cm), Jázmin, akit Basternák Ildikó polgármester és Ikrényi Szilvia anyakönyvvezető
köszöntött.

Január 5-én született Okšová Barbora (3 400 g,
49 cm) Gúta-Pacsérokról. Az anyukát és az újszülöttet Horváth Árpád köszöntötte és átadta
ajándékát, az apróság első arany fülbevalóját.

Akár két évig is törleszthetjük tartozásunkat
a Szociális Biztosítónak

Akinek tartozása van a Szociális Biztosítóval szemben, 2018-tól akár 24 hónapos törlesztést
is választhat. Január 1-től ugyanis az eddigi 18 hónapról 24 hónapra emelkedett az adósság
törlesztésének maximális időtartama.
A Szociális Biztosító azért
szánta rá magát erre a lépésre,
hogy a részletfizetésben történő

törlesztés még szélesebb réteg
számára váljon megoldhatóvá.
Újdonságnak számít az is,
hogy a biztosító lehetővé teszi a részletfizetéssel történő
adósságtörlesztést azon adósok számára is, akik már nem
aktív befizetők – például ha az
egykori munkáltató már nincs a

munkáltatók nyilvántartásában,
mert már nincs alkalmazottja.
Minderre az érintettnek azért is
szüksége van, mert a hiányzó
illeték miatt komoly problémái
lehetnek nyugdíjba vonulás
esetén, vagy esetleg az özvegyi
járulék folyósítását is akadályozhatja.

Hallgatni arany,
vagy a tények leplezése?

Lapunk múlt heti számában rámutattunk arra, hogy polgármesterünk enyhén szólva
is idegen tollakkal ékeskedett, amikor kampányízű újévi köszöntőjében mások érdemeit sajátította ki. Furcsa módon Keszegh Béla alpolgármester is csatlakozott hozzá,
aki egy jó nevű ügynökség tanulmányát használta fel arra, hogy fényezze a komáromi
városvezetés eredményeit.
Nyilván a választási év kezdete kozta. Egy hasonlattal élve, ha mesternek, a helyettesének és
ösztökélte erre a lépésre, csak elfogadnánk az alpolgármester a képviselőknek vizsgálgatniaz a baj, hogy nem olvasta el által prezentált gondolatsort, uk. Mi okozhatja, hogy ez az
figyelmesebben az idézett ta- akkor példázódhatnánk azzal országos átlagnál magasabb
nulmányt, így megérthette vol- is, hogy egy barlangban élő vagyon jóval kisebb hasznot
na, hogy nincs olyan ügynök- hajléktalan kérkedik jó gazda- hoz? Vagy talán csak a haszon
ség, amely pusztán egy mutató sági helyzetével, hogy milyen máshol csapódik le?
alapján végezne rangsorolást. alacsony a rezsije és nincs Évek óta írunk a városi cégekÉpp ellenkezőleg, bevett szo- semmi adóssága, közben le- ben történő gyanús dolgokról,
kás, hogy az objektivitás ér- sajnálja az oligarchát, aki alig de sem a testület, sem a városdekében, igyekeznek több bírja fizetni az úszómedencéje vezetés nem lépett, ehelyett a
korábbi visszaéléseket fedezve
szempontból is elvégezni az gázszámláját.
elemezéseket.
Nem vagyunk gazdasági he- mélyen hallgat. Csak az utóbDe miről is szólt az ominózus tilap, de azért hisszük, hogy bi év „terméséből” idézve: a
hír? Nem másról, mint hogy sokan egyetértenek velünk város évek óta nem kap egy
javult Komárom pénzügyi abban, hogy városunkat nem fityinget sem a vízművektől,
helyzete. Külön kiemelte azt attól fogjuk jobbnak és lak- a Comorra servis százezreket
a tényt, hogy a város adósság- hatóbbnak érezni, ha tudjuk, dobott ki jogtalanul parkoállománya csökkent, és hogy hogy csökkent az adósságál- lóautomaták bérlésére, hogy
jobban áll a környező városok- lománya. Sokkal inkább érez- csak a nagyobbakat említsük.
hoz képest. Mi – vele ellentét- zük, hogy városunk továbbra Kijelenthetjük, hogy a polgárben –, vettük a fáradságot és is ugyanúgy tesped, mint az mester és helyettese semmi érdemlegeset nem tett az említett
figyelmesen elolvastuk az ér- előző években.
tékelést és közben néhány na- Egy város fejlődése nem an- visszaélések valós feltárásáért,
gyon is érdekes adatra bukkan- nak a függvénye, hogy men�- sőt testületi befolyásukat kitunk. A tanulmány komplex nyi pénzt nem költ el, hanem használva továbbra is fedezik
módon értékeli országunk vá- inkább annak, hogy miképp az elkövetőket.
rosainak gazdálkodását, tehát használja ki forrásait és lehe- Mire véljük, hogy még el sem
nem csak egy mutató kieme- tőségeit. Az, hogy Komárom kezdték a vízművek átvilágílésével. Ezek szerint városunk nem teljesít jól, kiolvasható tását, de már fizetésemelést
a legrosszabban teljesítő váro- egy másik táblázatból, mely hagytak jóvá a KOMVaK vesok között a 138 értékeltből az azt ábrázolja, hogy mekkora zetőségének? Propagandaszerű
53. helyen áll, a legjobban tel- vagyon jut egy lakosra. Míg nyilatkozatok helyett inkább
azon,
jesítők között pedig a 86. he- városunkban ez 1924 euro, elgondolkodhatnának
lyen. Csak mellékesen Érsek- addig az országos átlag csak hogy miért történhet meg, hogy
újvár a 112., Ógyalla a 102., 1364 euro. De mi történhet az összes városi cég vagy veszDunaszerdahely a 72., Gúta városunkban, ha a felmérésből teséges, vagy csak miminális
a 71., Somorja a 70., Párkány megtudtuk, hogy míg egy át- hasznot mutat ki?
pedig a 39. helyet foglalja el. lagos város ebből a vagyonból Addig is, amíg ezt megteTehát nem igaz, hogy a kör- 36 eurós gazdasági eredményt szik, pontosítjuk a címbeli
nyező városok rosszabbul áll- produkál (egy lakosra), addig közmondást: Hallgatni nem
nának mint Komárom, ahogy Komáromban ez csak 17 euro! csak arany, de az ő esetükazt az alpolgármester nyilat- Ezt kellene talán a polgár- ben bűn is!

A pótföldterületek bérlőinek
figyelmébe!

A kilencvenes években Szlovákia több
mint 100 ezer polgára kapott pótföldterületet (abban az esetben, ha az eredeti földterület már nem volt kimér-

Ezen területek több mint a fele
a Lévai, Dunaszerdahelyi, Tőketerebesi, Galántai, Komáromi és a Rimaszombati járásban
található. Amennyiben ezek
használói teljesítik a feltételeket és a jövőben is szeretnék
bérelni a földterületeket, legkésőbb idén február 28-ig kérvényezniük kell azt.
Ha ezt nem teszik meg, nem
lesznek jogosultak a földterületek használatára, mivel idén
december 31-ével érvényüket
veszítik mindazon határozatok, melyeknek alapján ezeket
a földterületeket használatba
kapták. Erről Gabriela Matečná mezőgazdasági miniszter
tájékoztatta a közvéleményt. A
kérvényt az illetékes járási hivatal föld- és erdőgazdálkodási
osztályára kell benyújtani (esetünkben Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Komárno,
Senný trh 798/4, 945 01 Komárno címre).
A kérvényben fel kell tüntetni a kataszteri terület megnevezését, a határozat számát,
melynek alapján a földterületet

hető, mert közben beépítették, stb.).
Erre a célra több mint 318 ezer telket
jelöltek ki mintegy 341 ezer hektárnyi
összterületen.

eddig használták, a lokalitás
megnevezését és egyéb, a kérvényező által ismert adatokat,
melyek az eddigi pótterületre
vonatkoznak.
A javaslattétel mellékleteként
be kell nyújtani azon földterületek jegyzékét, melyek a
kérelmező tulajdonában vannak, s amelyekre nincs bérleti
szerződése, valamint becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy
nincs bérleti szerződése ezekre
a telkekre. Amen�nyiben a kérvényt
a tulajdonos nevében a pótterület
bérlője nyújtja be,
mellékelni kell a
pótterületre szóló
bérleti szerződést
is.
A kérvényezőnek
öt feltételt kell teljesítenie: javaslattevő az lehet, akinek számára a
múltban a pótterületet kijelölték, nem pedig az örökös, vagy
más jogi képviselő; a földterület bérletére vonatkozó eddigi
határozatnak érvényesnek kell

lennie; a kérvényezőnek megfelelő mennyiségű földterülettel kell rendelkeznie az adott
kataszterben, melyre nincs bérleti szerződése; a pótterületnek
beazonosíthatónak kell lennie
a terepen, valamint meg kell
felelnie az elosztási tervben
foglaltaknak.
Az illetékes járási hivatal földés erdőgazdálkodási osztálya a
kérvények kézhezvétele után
megkezdi azok feldolgozását,

a feltételek teljesítésének vizsgálatát, majd ezek alapján határozatot ad ki, mely feljogosít
a földterület további használatára. Bővebb tájékoztatással
ugyanitt szolgálnak.
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Háromórás hajsza után végzett vele a vadászfegyver

Az óév utolsó „áldozata”

Valójában azt sem tudni, honnan jött. Előfordulhat, hogy
Örsújfalu felől, de az sem kizárt, hogy egyszerűen átkocogott a Vág-hídon, hogy ő is megnézhesse a Klapka-téri
tűzijátékot. Mindenesetre a szilveszteri tűzijáték megkezdése előtt egyszerre több riasztás is érkezett az állami és a
városi rendőrség ügyeletére: Sérült vaddisznó kószál Komáromban!
A legnagyobb problémát az
jelentette, hogy a város legkülönbözőbb területeiről érkeztek
a bejelentések, ezek szerint a
„vendég” meglátogatta a VII-es
lakótelepet, majd a belvárost is.

Több esetben zokon vette, ha
túl közel merészkedett hozzá
egy-egy gépjármű, mert ezekre
bőszen rátámadt. Előfordultak
olyan esetek is, amikor gyalogosokra akart rátámadni.
– A városi rendőrség
ügyeletese azonnal riasztotta a kollégákat, majd
felkérte az állami rendőrség és az őrző-védő
szolgálat ügyeleteseit is,
hogy segítsenek a vaddisznó
felkutatásában.
Este nyolckor érkezett az
első bejelentés – foglalja
össze az esetet Tóth Sándor, a városi rendőrség
parancsnoka.

Virtuózokat keresnek

A Duna televízió komolyzenei tehetségkutató műsorába február 9-én éjfélig lehet jelentkezni, ezúttal is három korcsoportban: a kicsikhez a 2003. június 1. és 2011. május 31. között születettek, a tinik korcsoportjába pedig az 1998. június
1. és 2003. május 31. között születettek nevezhetnek, a nagyok
hangszeres mezőnyébe az 1993. június 1. és 1998. május 31.
közötti születésű muzsikusok jelentkezését várják, a korosztály énekes kategóriájába pedig az 1990. június 1. és 1998.
május 31. között született fiatalok küldhetik el nevezésüket.

Olyan beavatkozásra már sor
került a város területén, amikor
rókák, illetve őzek tévedtek a
külvárosba, de első alkalommal
kellett itt nagyvadra vadászni.
– Folyamatosan tartottuk egymással a kapcsolatot, ennek
eredményeként behatároltuk
az aktuális tartózkodási helyét. A kollégák és szolgálati
járműveik segítségével sarokba szorítottuk a vaddisznót,
amely egyre agresszívabbá
vált, még a szolgálati járműveknek is nekiment. Nem volt

mit tenni, kollégám, Šudák Ján
a szolgálati fegyverével lelőtte.
Ezután következett a „hivatalos”
munka, a lelőtt állatot ugyanis ilyen esetben át kell adni az
állategészségügyi hatóságnak,
hogy megállapítsák, nem volt-e
véletlenül veszett, vagy beteg a
vaddisznó, illetve csak betévedt
a járási székhelyre.
Mindenesetre a 12 bátor „hajtó”
együttes munkájának az eredményeképpen az éjféli tűzijáték
során már nem kellett vaddisznótámadástól tartani.

Furcsa évfordulók
Igen, itt áll előttünk 2018 a maga pőreségében, s nekünk valahogy reagálnunk
kell mindarra, amit felidézhet.
Mert ünnepelni fognak a lengyelek – s
van is okuk rá. Három felosztás után
nyerték vissza önállóságukat 1918-ban
– igaz, nem sokáig, csupán a Molotov–
Ribbentrop-paktum
megvalósulásáig.
1945-től napjainkig azonban komoly pályát futottak be.
Már ünnepelnek a románok, tavaly decemberben Brüsszelben minden sarkon kifestett, élénk színű
ruhákba öltöztetett román lányok táncoltak és kurjongattak, a
megnagyobbodott Romániát éltetve.
Ünnepelnek a csehek (és kicsit felemás módon a szlovákok is),
szintén joggal. 1918-ban került fel a térképre a soha nem volt
Csehszlovákia hazug határokkal, hazug ideológiával (csehszlovakizmus). Ez az oka a felemás szlovák ünneplésnek, hiszen
Hlinka már 1923-ban azt írta, hogy öt év alatt többet szenvedtek
a csehektől, mint ezer év alatt a magyaroktól. Ezért ment ki már
1920-ban Párizsba, hogy a 18-as döntés visszavonására kérje a
nagyhatalmakat (persze, a francia titkosszolgálat tett róla, hogy
a közelébe se kerüljön Versaillesnak.) A csehek azonban nem zavartatják magukat, már most filmek, könyvek özönét zúdítják a
nyilvánosságra. Van miért: soha nem volt (és soha nem is lesz)
olyan túlméretezett cseh állam, amilyen 1918-20-ban létrejött.
Ünnepelnek, ünnepelni fognak a délszlávok is, ők is megnagyobbodtak, ők is újraszervezték magukat száz évvel ezelőtt.
Kérdezem – Budapesten is: Mit teszünk, mi magyarok, ezzel a
várható körtánccal minden oldalon? Hogyan fogunk erre reagálni?
A magam részéről: a Pro Futuro Hungarica Polgári Társulás kiad
egy könyvet áprilisban a csalárd csehszlovák kisebbségi politikáról, cseh szerzők tollából. Most végzem az utolsó simításokat
a fordításon.
Az Európai Parlamentben pedig kiállítást és konferenciát szervezek 100 év adósság címmel. 100 éve nem voltak képesek ugyanis tisztességes módon kezelni az 1918-ban kialakult új középeurópai kisebbségek helyzetét.
Európa, ébresztő!
Csáky Pál
EP képviselő

A vakolat alatt megtalálták és felújították Ötmillió euróval támogatják a kezdő és
kisebb mezőgazdasági vállalkozásokat
a császári pár lakodalmi tábláját

Az új vár egykori laktanyaépületében kialakított valamikori kápolna vastagon vakolt falán
a véletlennek köszönhetően találták meg 2016 augusztusában az épület állagával foglalkozó
restaurátorok. A táblát az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után a várban állomásozó
különböző hadseregek katonái több rétegnyi vakolattal és festékkel takarták el, amely az elmúlt évtizedekben így teljesen észrevehetetlen maradt.
Miután a vakolatot eltávolí- hogy ily módon emlékeztek ból pedig megtudható, hogy a
tották, meg kellett szabadul- meg az uralkodópár ezüstla- felújítást az egyházi építészet
ni a sok helyütt olajfestéket kodalmáról, vagyis házasság- kimagasló egyénisége, Feigler
használó, a táblát sürgősen kötésének 25. évfordulójáról. (Gusztáv) építész vezette.
olvashatatlanná tevők „mestermunkájának” eredményétől.
Többlépcsős volt a feladat.
Miután a restaurátorok eltávolították a fedőrétegeket, egy
latin szövegű, vörös mészkőből faragott táblára bukkantak,
amelynek fordítása így szól:
– Amikor az egész Monarchia
ünnepelte a fenséges Ferenc
József császár és apostoli ki- A festék eltávolítása után a restaurátorok már látták, hogy varály és Erzsébet királyné bol- lami érdekeset fed a vakolat
dog házasságkötésének évfordulóját, amelybe öt évötöde Mindez azért is különleges, Itt jegyeznénk meg, hogy a
léptek, ünnepélyes misét celeb- mert ilyen emléktáblával ez várkápolna korai barokk, egyráltak [ebben a] őeminenciája idáig a környéken sehol más- manuálos orgonája évekig a
Szent Rozália-templom raktárában volt, ennek korpuszát
sikerült megmenteni és most a
templom karzatát díszíti.
A megye pénzügyi dotációs
programjából Komárom 1 000
eurót nyert el, amelyet ugyanekkora összeggel kiegészítve
sikerült a táblát megtisztítani,
restaurálni és konzerválni. A
restaurátori munkákat CsütörA márványtábla az új vár egyik érdekessége lett
töki András szobrászművész
Simor János bíboros, esztergo- hol nem találkoztak, s ennek felügyelte. A további munkámi érsek áhítatos bőkezűségé- köszönhetően így az különle- latokra a kápolna homlokzatánek jóvoltából felújított és fel- ges műemléki értékkel bír.
nak felújítása során kerül majd
díszített [kápolnában]. 1879., 8 A szövegből kiderül, hogy az sor. Sajnos a restaurátoroknak
nappal május kalendája előtt (= alkalomra magát a kápolnát is kevés olyan adat áll rendelkeáprilis 24.)”
felújították. Az esztergomi Prí- zésre, amely munkájukat segítA szövegből tehát kivehető, mási Levéltárban őrzött iratok- hetné.

Módosul az egyéni vállalkozók
járulékösszege

A minimális és maximális kivetési alapot érintő változtatások eredményeként februártól módosul az egyéni vállalkozók járulékfizetésének összege. Az összeget érintő változás 2018. február 8-i dátummal lép hatályba.
Február 8-án kell ugyanis a 2018 januári bizto- A Szociális Biztosító egyben arra hívja fel az egyésítási összeget befizetni. A járulékfizetési összeg ni vállalkozók figyelmét, hogy a 2018. január 8-i
módosításról a Szociális Biztosító (SP) január befizetési határidőig a 2017 decemberi biztosítási
folyamán levélben ad majd tájékoztatást az érin- összeget kellett elvezetniük, azaz annak összege az
eddig fizetett összeg mértékének felelt meg.
tetteknek.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium a kisebb gazdák számára hirdetett pályázatot. A pályázat az induló – növénytermesztéssel, illetőleg állattenyésztéssel foglalkozó – kisebb
gazdákat célozza meg. A kérvényeket legkésőbb április 13-ig kell benyújtani a Mezőgazdasági
Kifizető Ügynökséghez.
A támogatást a kisebb mező- növénytermesztésről
vagy részére. A szerződés aláírásagazdasági vállalkozók igé- állattenyésztésről. A mező- kor a támogatás 50 százalékát
nyelhetik, legyenek bár kez- gazdasági és vidékfejlesztési kapják meg, a másik 50 századők, vagy kisebb üzemeket minisztérium egyúttal a mi- lékot pedig a vállalkozói terv
működtető vállalkozók. Úgy nisztérium „Szállítani aka- teljesítését követően.
tűnik, hogy a kisebb gazdák rok” (Chcem dodávať) című A pályázatra minden olyan
azok, akik a legkülönfélébb sikeres projektjén is szeretne mezőgazdasági kisvállalkozó
növényekkel
foglalkoznak, együttműködni a gazdákkal. (fizikai vagy jogi személy) jehagyományos
növényeket A projektnek köszönhetően lentkezhet, aki mezőgazdasági
termesztenek, így hozzájárul- a szlovákiai termelők több őstermeléssel foglalkozik.
nak, hogy a lakosság többféle mint 100 termékét helyezték A pályázati részvétel feltétetermékhez is hozzájuthasson. el kedvezményesen az áruház- lei, illetőleg a támogatás odaítélésének általános feltételei,
Pontosan emiatt olyan nép- láncok polcain.
szerűek a szlovákiai fogyasz- A Mezőgazdasági Kifize- csakúgy, mint a kritériumok
tók szemében, akiknek egyre tő Ügynökség (PPA) ötéves teljesítésének formái és felnő az érdeklődésük a friss, időtartamra maximum 15 000 tételei, a PPA weboldalán, a
helyi élelmiszer iránt. Ös�- euró értékben nyújt vissza www.apa.sk internetes oldaszességében ötmillió euróval nem térítendő támogatást egy- lon közzétett felhívásban résztámogatják őket, legyen szó egy mezőgazdasági kisüzem letesen olvashatóak.

A felvidéki magyarokat
érintő előadás
Január 25-én, 18 órai kezdettel kerül sor dr. Drábik János
előadására a komáromi Viking Pubban (Nádor utca 14.
sz.) A már hagyományossá vált Polgári esték előadássorozat idei első előadója Lemosható a trianoni békediktátum
gyalázata?, illetve Mit tegyünk egymásért mi, magyarok?
témákat veszi górcső alá. Az előadások ingyenesek.

Tanfolyam borászok részére

A garamkövesdi Szkala Borászok és Szőlészek Polgári Társulása idén is megrendezi a Felvidék
legnagyobb borászati szakmai előadássorozatát, az Új Évi Borászati Tanfolyamot, mely már a
13. évadába lépett. Az eseményre minden év januárjában kerül sor a garamkövesdi kultúrházban, jellemzően 120-150 fős szakmai közönség előtt.
A „hallgatók” szőlészek, borászok, kis- és nagy- Borászati Tanszékének adjunktusa próbál renbirtokosok a Mátyusföldtől az Ipoly mentéig, de det teremteni e témában. Mint minden évben,
a legtöbben a kürti és párkányi borkörzetekből ér- az utolsó előadást most is vendégborász tartja.
keznek. A program két előadásból és a „felvidéki Frittmann János (Év Bortermelője 2007, frittborász-kerekasztalnak” elnevezett blokkból áll.
mann.hu) a Kunságból érkezik hozzánk, és töbA felvidéki borászat szakmai élete igencsak bek között egy nagyon érdekes Ezerjó-sorozattal
mozgalmassá vált az utóbbi években, ezért szemlélteti, hogy egy szőlőfajta milyen változaszükségszerűnek tartottuk, hogy megszólítsuk tos képet mutathat a különböző szőlészeti-boráazokat, akik közösségi témakörben nyertek el szati eljárásoknak köszönhetően.
támogatásokat, illetve valamilyen fontos szer- Az előadássorozat mellett néhány szakmai kivezetet vezetnek. A felvidéki borász kerekasztal állító is megjelenik, a Hungarokork-Amorim
keretében 4 rövid beszámolóra, majd beszélge- parafadugókat, a Makita pedig elektromos mettésre kerül sor.
szőollóit mutatja be. Technikai információk: A
A polifenolok szerepe a borászatban igen sokré- rendezvény időpontja 2017. január 27., 10-től 14
tű, hiszen ide tartoznak a színanyagok, csersavak óráig, a helyszín a garamkövesdi kultúrházban.
és a fehérborok oxidációjáért felelős vegyületek Jelentkezni lehet a geonczeol.attila@gmail.com
egyaránt. Dr. Sólyom-Leskó Annamária, a SZIE email-címen.

Még a körzeti orvosokat sem értesítették...
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Több gyorsmentőszolgálat is megszűnt,
másutt csak az ápolószemélyzet van a kocsikon!

A 2017-es Év Ápolója verseny előkelő helyezettjét, Nagy Adrianát köszöntötték a városházán. Az országos versenyben személyes
történetekre lehetett szavazni.
A több éve zajló Év Ápolója országos verseny
előkelő helyezettje lett Nagy Adriana. Az ápolókat a személyes történeteik alapján értékelhette
a nyilvánosság, így alakult ki a végső sorrend.
A komáromi ápolónő, aki két éve dolgozik az
idősek otthonában, a negyedik helyen végzett.
„…az egyik legszebb és leginkább igénybe
vevő hivatás a miénk, mivel az emberek legintimebb világába lépünk be az életük legnehezebb
részében. És velük vagyunk a végsőkig…” –
vallott a munkájáról Nagy Adriana.
A teljes történet elérhető itt: http://www.opatrovatelkaroka.sk/opatrovatelske-pribeh/84.
Ebből az alkalomból fogadta a díjazottat Stubendek László polgármester és Keszegh Béla
alpolgármester. Az ápolónő az elismerő szavakon kívül egy bérletet is kapott a városi fürdőbe és uszodába, hogy így is feltöltődhessen és
kipihenhesse áldozatkész munkájának fáradalmait. A város polgármestere elmondta, hogy
„szükség van a pozitív példaképekre ebben a
mai rohanó világban, megmutatni azokat, akik
maximális odaadással végzik a munkájukat”.
Keszegh Béla alpolgármester az idősek otthona színvonalas szolgáltatásaira tért ki. – Polgár

Az elmúlt év novemberében a Szlovák Köztársaság parlamentje a 257/2017 számú törvény elfogadásával módosította az egészségügyi gondoskodásról és szolgáltatásokról szóló
576/2004 számú törvényt. A törvénymódosítás elsősorban az egészségügyi sürgősségi ellátás,
népiesen orvosi ügyelet vagy készültség eddigi gyakorlatát változtatja meg. A törvénymódosítás lényege, hogy 2018. július elsejétől változhat a sürgősségi egészségügyi ellátás helyszíne,
és biztosan változik az orvosi készültségi ügyeletek időtartama.
Július elsejétől hétköznapo- tás okozta probléma lényege, egészségügyi miniszteréhez
kon 16 órától 22 óráig, mun- amely diszkriminatív a párká- azzal a kérelemmel, hogy Párkaszüneti napokon pedig 7 nyi körzet lakossága számára. kányban 2018. július elseje
órától 22 óráig biztosítják az Az egészségügyi sürgősségi után is működhessen egészegészségügyi sürgősségi el- ellátás végett a régió egyes ségügyi sürgősségi ellátás.
látást felnőttek és gyermekek településeiről 50, vagy akár Amennyiben a beadvány alászámára egyaránt. Az orvosi 70 km-t kellene utazniuk az írói a törvény által megszabott
készültségi ügyeletek időtarta- embereknek Érsekújvár váro- határidőn belül a tárca vezetőmának jelentős csökkentése is sába. Ezt a szolgáltatást eddig jétől nem kapnak pozitív váHedvig igazgatónő irányítása alatt rendeződtek komoly problémát okoz, ennél a párkányi rendelőintézetben laszt a kialakult helyzet megaz intézmény körülményei, s az otthon fokoza- is súlyosabb gond azonban a biztosították. A törvénymódo- nyugtató kezelésére, a Magyar
tosan fejlődik. A megfelelő körülmények mellé sürgősségi ellátás helyszíne- sítás értelmében július else- Közösség Pártja a régió tealáírásgyűjtésbe
viszont kell a tartalom, a lélek, amelyet az ön- inek kijelölése. Ezt az egész- jével Párkányban megszűnne lepülésein
feláldozó ápolók biztosítanak. Így vált a komá- ségügyi minisztérium egy az egészségügyi sürgősségi kezd a párkányi egészségügyi
romi idősek otthona az ország egyik legszínvo- általános érvényű rendelettel ellátás. A régió lakosságának, sürgősségi ellátás július elseje
fogja meghatározni, mégpe- s a nyaranta szabadságukat a utáni további folyamatos biznalasabb intézményévé – mondta.
Az idősek otthonának jelenleg 146 lakója van dig járási bontásban. Hozzá- párkányi termálfürdőben töl- tosítása érdekében.
Komáromban, de további 95 érdeklődő van a férhető információk alapján tő mintegy napi 5-8 ezer tu- Gútán január elsejétől nincs
várakozók listáján. Az önkormányzat is hozzá- az Érsekújvári járásban ez a ristának a sürgősségi ellátást orvos a gyorsmentőkön, csak
járul a költségekhez, 2018-ban 160 ezer eurós központ a járás székhelye, Érsekújvár biztosítaná. A tör- a komáromi, érsekújvári és
támogatást terveznek erre a célra a költségve- Érsekújvár városa lesz. S itt vénymódosítás diszkriminálja verebélyi szolgálati kocsikon
kezdődik a törvénymódosí- a párkányi régió lakosságát, van szakorvos. Érdekes mótésben.
s az ide érkező turistákat is. don erről a változtatásról nem
A kialakult helyzet orvoslása értesítették az illetékes körzeti
érdekében Muzsla község pol- orvosokat sem. Gúta azért érgármestere, Farkas Iván a ré- dekes, mert központi helyzegió településeinek polgármes- tével eddig mintegy harminc
tereivel karöltve beadvánnyal kilométeres körzetben biztoállamtitkár hatáskörét. Ezzel kizáró- a szándékkal, hogy a megvalósításba ne fordult a Szlovák Köztársaság sította a szakképzett ügyeletet.
lagos döntési jogot szerzett az alap- és szólhasson bele sem egy valamennyire
középiskolák felett. Nehéz nem arra magyarnak tartott párt, sem a szakma
gondolni, hogy ez az iskolarendszer raci- (Oktatáspolitikai Intézet). Főleg, hogy
onalizációjának (értsd: az iskolahálózat csak napok teltek el az iskolák államosíleépítésének) előszobája, mégpedig azzal tási szándékának bejelentésétől.

Bugárék észre sem vették, hogy koalíciós társaik
alaposan megnyirbálták „szárnytollaikat”

A szlovák és szlovákiai magyar érdekek
közötti szakadék mélységeit tárja fel
előttünk az SNS-es oktatási miniszter
minapi döntése. Egyetlen nap alatt felszámolta az Oktatáspolitikai Intézetet
és keményen megnyirbálta a most-hidas
Bugárék észre sem vették, hogy
kihúzták alóluk a talajt. Olyan
kétségbeesetten próbálták megmagyarázni a szlovák nemzetiekkel és
szocdemekkel kötött
érdekszövetséget,
hogy nem ismerték
fel az átívelhetetlen
problémát: hogy a
mai, sok tekintetben
válságos időszakban
nem nagyobb, hanem kisebb az átfedés a szlovák és magyar érdekek között.
Otromba hibát vétett
a Most-Híd, amikor
a kormányba lépés
után az MKP-tól
akart szavazatokat

szerezni, illetve a szlovákoknak
polgári, a magyaroknak kisebbségi pártként árulta önmagát.

Ovis tempó a világpolitikában

Trump szerint
neki nagyobb van,
mint Kim Dzsong Unnak

Számtalan vicc született már az óvodások „az enyém nagyobb” szellemben történő vetélkedéséről, ám a mindennapi
élet realitásai sajnos bizonyítják, hogy valójában minden vicc
igaz. Még rosszabb, ha ez az efféle szópárbaj nem az ovisok
között zajlik homokvárépítés közben, hanem az élet nagy homokozójában, a világpolitikában.
Szinte naponta csóválgatjuk a bálta tenni az országa nukleáris
fejünket, azt tapasztalva, mi- erejével kérkedő észak-koreféle emberek döntenek orszá- ai vezetőt, aminek az lett az
gunk sorsáról, de talán ennél ereménye, hogy ő maga is neis megdöbbentőbb azt tapasz- vetségessé vált. Trump szerint
talni, hogy valójában semmivel neki „sokkal nagyobb és hatásem jobb a helyzet a világpo- sosabb” atomtámadás indításálitikában. Mert az Amerikai ra szolgáló gombja van, mint
Egyesült Államok mindenkori az, ami Kim Dzsong Un szerint
elnöke bizony meghatározó állandó jelleggel az asztalán
világpolitikai tényező, s ha vé- van. Trump a nagyobb nyomagigtekintünk a korábbi elnökök ték kedvéért hozzátette, hogy
hosszú során, sok „érdekes- az övé működik is!
ségre” akadhatunk a jellem- A szópárbaj óvodás stílusa
vonásaik között, ám Donald mellett megjegyzendő, hogy a
Trump minden bizonnyal a CNN kiigazította az amerikai
legszínesebb egyéniségek közé elnök újabb tévedését, melyeksorakozhat fel, igaz a szónak ből rövid ténykedése ellenére
sokkal inkább negatív, mint már jó néhány írható Trump
pozitív értelmében véve. Saj- számlájára. Az Ovális Iroda
nos elmondhatjuk, megnyilvá- elnöki asztalán ugyanis valónulásait, kijelentéseit tekintve jában nincs semmiféle atomlassan már „méltó” partneré- gomb. Van ugyan egy piros
vé válik Kim Dzsong Unnak. gomb, de azzal csak az „inast”
Ez történt a minap is, amikor tudja hívni az elnök, ha éppen
Trump nevetség tárgyává pró- szeretne valamit.
-zsu-

Mert nem ez volt a vegyes párt
fő problémája, hanem az, hogy
egy szocdem vezetésű, korrupt

kormányzatot bíráló pártból
vált annak kiszolgálójává. Úgy
vélem, még ha sikerült is volna valós, áttörő eredményeket
elérnie, a vegyes párttól akkor
is elfordultak volna a választók. Leginkább azért, mert egy
közel tíz évig épített politikai
krédót dobtak el a nyerészkedés lehetőségéért. Ezt pedig a
választóik nem díjazták.
Most pedig Bugár saját koalíciós partnerei fosztják meg őt
attól, hogy a magyar választók
kedvére tegyen. Ha pártjának
ezt jelenti a „jól megy nekünk
ebben a koalícióban” kifejezés, akkor vagy maguknak
hazudnak, vagy nekünk, választóknak.
Komjáthy Lóránt (Körkép)

Hadházi László Komáromban!
Január 27-én 18 órakor kerül sor Hadházi László
önálló estjére a dél-komáromi Művelődési Házban
(Komárom, Petőfi Sándor u. 3.).
Jegyek 3 100 Ft-ért kaphatók a Tourinform Irodában (Komárom, Igmándi út 2., 34/ 540 590) és interneten.
https://dumaszinhaz.jegy.hu/ticketsearch/city/komarom.

Könyveket adományoztak
a komáromi kórháznak

Juhász György, A Selye János Egyetem rektora és Egyházi
Dóra, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatója közös kezdeményezésében valósult meg jótékonysági
akció az egyetem falain kívül.
Az egyetem a komáromi kórház fekvőbetegeinek juttatott könyveket. A kétszáz szépirodalmi mű adományozásával a betegek
magányosan töltött óráinak tartalmasabbá tételéhez kívánnak
hozzájárulni. A könyveket a kórház gyermekosztálya, idegosztálya, belgyógyászati osztálya, geriátriai osztálya, onkológiai osztálya és radioterápiai osztálya kapta.

Köldökzsinór Program
a felvidéki magyarok számára is
A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló magyar jogszabály módosítását
2017. december 12-én fogadta el a magyar parlament, amely a határon túliak
Mivel a szlovákiai magyarok
számára a hatályos szlovákiai jogszabályok tiltják a kettős állampolgárságot, ezért a
megszabott feltételek közül
a magyar állampolgárságot a
szlovákiai magyar igénylők
esetében a Magyar Igazolvány
helyettesíti, melyet a magyar
konzulátusokon és a SZAKC
(Szövetség a Közös Célokért)
irodáiban http://www.szakc.
sk/irodaink kérvényezhetnek a
jogosultak.
A második feltétel teljesítését
– az újszülött gyermek magyar nyelvű anyakönyvezését
– a hatályos szlovák törvények
lehetővé teszik, tehát ez a feltétel minden gond nélkül teljesíthető.
Az anyasági támogatást (64

számára 2018. január 1-jével lépett hatályba, és lehetővé tette a Magyarországon kívül született magyar gyermekek
után járó egyszeri anyasági támogatást.

125 Ft összegben), amely
gyermekenként egyszer igényelhető és alanyi jogon jár
minden édesanyának, a születést követő hat hónapon belül
kérhetik a magyar állampolgárok – esetünkben a Magyar
Igazolvánnyal
rendelkező
szlovákiai magyarok –, akik
gyermeküket a magyar rend
szerint anyakönyveztették.
A Magyar Igazolvánnyal rendelkező, nem magyar állampolgárok, akiknek országa
tiltja a kettős állampolgárságot – esetünkben a szlovákiai
magyarok – gyermekenként
42 500 forintos életkezdési támogatást is kaphatnak majd,
és Start-számlát is nyithatnak.
Mindennemű kérdésre a jogosultak választ kapnak a magyar

Emellett ezzel a törvénymódosítással a
magyar kormány kiterjesztette a határon túli magyarokra a Babakötvény
elérhetőségét is.

konzulátusokon, a SZAKC
irodáiban, illetve az MKP
szociális és egészségügyi alelnökénél (b.nemeth.g@gmail.
com), Németh Gabriellánál.
A gyermekek magyar nyelvű
anyakönyvezésekor esetlegesen felmerülő jogi problémák,
illetve az anyakönyvvezetők
esetleges
önkényeskedése
folytán adódó gondok megoldásában rendelkezésükre áll
az MKP közigazgatási és önkormányzati alelnöke (ildiko.
korosiova@gmail.com) Kőrösi Ildikó is.
A jogosult személyek az egyszeri anyasági támogatási
igénylésüket egyelőre csak
a konzulátusokon nyújthatják be, de rövid időn belül az
igénylések fogadására jogo-

sultak lesznek a lakossághoz
legközelebb eső SZAKC-iro-

dák is (http://www.szakc.sk/
irodaink). Mind a Babakötvényt, mind az egyszeri anyasági támogatást csak a 2017.
június 30-a után született gyermekek szülei kérvényezhetik!
Németh Gabriella,
az MKP szociális
és egészségügyi alelnöke
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Növényvédelem

Az utolsó lecke

Tavaszias január a kertekben

Meglepő lehet, de igaz, hogy
egész év kertészkedésre legalkalmasabb hónapja a január. Ez a legideálisabb hónap
arra, hogy a gyümölcsfákat,
virágzó és árnyat adó fákat a
nyugalmi állapotukban megpermetezzük,
megmetsszük,
és felszámoljuk a gyomokat. A mostani
enyhe tél, a
maga + oC hőmérsékleteivel
a
megbúvó
rovarokat is
felkelti nyugalmi állapotukból
ezért a téli lemosó permetezés
ezekben a napokban sokkal
hatásosabb, mint február, illetve március folyamán. Megelőzhetjük a telet átvészelő
rovarok és betegségek által
okozott károkat. A kombinált
mész, kén és olaj vagy réz
összetételű permetezőszer a
leggyakrabban használt téli
kezelés. Ne permetezzünk, ha
a hőmérséklet fagypont alatt
van, vagy ha esik az eső, illetve erős szél fúj.

Téli növényvédelem
Ha még megvan a vágott karácsonyfánk, ne dobjuk ki.
Inkább vágjuk le az ágait, és
használjuk azokat takaróként a
kényes, vagy korán virágzó növények számára. Az örökzöldek
levágott
ágai
természetes takarók a növények számára
a hideg időben.
Ezeket az ágakat újra lehet
hasznosítani a
komposztban,
vagy felaprítva
talajtakaróként tehetnek további szolgálatot.
Fák és cserjék telepítése
Ha úgy gondoljuk, hogy gyümölcsfákkal vagy néhány
virágzó és árnyas fával szeretnénk gazdagítani a kertet,
akkor januárban van itt az ideje annak, hogy kiválasszuk és
elültessük őket. Sok kertészet
értékesíti ilyenkor, a tél folyamán az ilyen fák kollekcióit,
így csak ki kell választanunk
a legjobbakat a bőséges kínálatból. Ezenfelül, mivel a fák

2018-ban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

nyugalmi állapotban vannak
ilyenkor, a visszaesés valószínűsége igen csekély. Mellesleg, amikor gyümölcsfákat
választunk, feltétlenül kérdezzük meg a kertészet ügyeletes
szakemberét, hogy milyen
fajtákat ajánlatos termeszteni
a mi övezetünkben, és olyan
fafajtákat válasszunk, amelyek
a legjobb minőségű termést
ígérik.
A január a legalkalmasabb a
rózsák kiválasztására és telepítésére is. Hasonlóképpen
örökzöldeket és lombhullató
cserjéket is lehet bármikor
ültetni, amikor a hőmérséklet
fagypont felett van.
Metszés
A január megfelelő a lombhullató fák és cserjék metszésére. A gyümölcsfákat
és a virágzó, valamint az
árnyas fákat meg lehet metszeni ilyenkor. Ne metsszünk
meg olyan tavasszal virágzó
növényeket, mint a birs, az
aranyvessző, gyöngyvessző
(spirea), stb., mert ezzel eltávolítjuk ezek tavaszi virágait.
Gyomok
Ha nem ellenőriztük a kertet az utóbbi időben, akkor
tegyük meg most. Nem is
gondolnánk, hányféle gyom
virágzik és termel magvakat
ilyenkor. Szabaduljunk meg
a gyomoktól, mielőtt azok
megvai szétszóródnának a
kertben. Sok gyomnövényfajta képes magvak ezreit termelni, és ha most nem lépünk
közbe, a következő években
harcolhatunk ellenük.
-la-

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TŰZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

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

Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók
kályhák (Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno  E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte nyáját: – Hányan bocsátottatok meg az ellenetek vétkezőknek?
Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny idős hölgyet.
– Jones asszony!? Ön elzárkózik attól, hogy megbocsásson ellenségeinek?!
– Nekem nincs egyetlen ellenségem sem – mondta kedvesen mosolyogva
az apró hölgy.
– Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, mennyi idős is Ön?
– Kilencvennyolc múltam – felelte az ősz matróna.
– Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, és
mesélje el nekünk, miképpen lehetséges, hogy valaki majdnem százéves,
és nincs egyetlen ellensége sem!
Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, szembefordult a gyülekezettel,
és csak ennyit mondott angyali mosollyal:
– Túléltem a rohadékokat!
Ahmed nősülni készül. Nagyon tetszik a jövendőbelije, csak egyetlen egy
dolog zavarja: igen nagy méretű cipőt hord.
Meg is kérdezi egyszer:
– Kedvesem, miért ilyen nagy a lábad?
– Tudod, sokat jártam a forró homokban...talán azért.
A nászéjszaka után újra egy kérdést tesz fel szíve választottjának:
– Kedvesem, te le is ültél arra a forró homokra?

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Munkájában most a tervezések időszakát élheti, viszont tudnia kell, hogy csak az a valóságos nyereség, ami a pénztárcájába kerül. Pénzügyi elképzelései nehezebben valósulnak meg, a befektetések megtérülése
nehézkes, lassan indul be, de hosszú távon be fog bizonyosodni,
hogy jól döntött.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten mindent
áthatnak az érzelmek, erősebb lelki töltete van mindennek.
Beszélgetései sokkal személyesebb színezetet kapnak, mint
általában, ugyanis most ön is nyíltabban kifejezi kívánságait,
érzéseit, és érzékenyebben reagál beszélgetőpartnere megnyilvánulásaira is.
KOS (március 21 – április 20.) Nem tud jóllakni ezen a héten,
egyszerűen mindenből túl sokat akar. Ez a mértéktelenség megnyilvánulhat fizikai szinten is például az evésben, de akár vásárlásban, vagy szexben is. Most valahogy úgy érzi, a mennyiség
fontosabb, mint a minőség és a reális szükségletek. Nem ez a
helyes út!
BIKA (április 21. – május 20.) Ezekben a napokban hamar
felkapja a vizet olyan dolgok miatt is, amire máskor nem is
reagálna. Egy kis humorral azonnal feloldhatja az így okozott
feszültségeket. Figyeljen oda a környezetében élőkre, nehogy
megbántson valakit egy ok nélküli ráripakodással!

Az elmúlt időszak nyertesei: Keszegh Edina marcelházai és Koczkás Krisztína komáromi lakosok.
Nyereményüket postával küldjük.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) A Vénusz hatására ezen a
héten számtalan romantikus momentumra számíthat, amelyek megédesítik mindennapjait és felébresztik önben a nőt/
férfit. Egyébként is hajlamosabb most a romantikára és bármilyen érzelmi megnyilvánulásra, mint általában, élvezi,
hogy lubickolhat az érzelmekben.
RÁK (június 22. – július 22.) Igazán nincs híján ezen a héten
az udvarlóknak, érdeklődőknek. Előfordulhat persze, hogy eddig is szép számban legyeskedtek ön körül, de valami miatt az
utóbbi hetekben nem volt erre fogékony. Sokan keresik a társaságát és értékelik egyéniségét. A kisugárzása igazán különleges,
sok őrültségre képes rávenni az ellenkező nem tagjait.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ne vállaljon most
kockázatot, mert rosszul mérheti fel az erejét, és nagyot
bukhat. Mindez vonatkozik a vállalkozására, a pénzügyeire
és a vágyaira, amelyekről most úgy gondolhatja, hogy kön�nyedén valóra válthatja őket. A most elszenvedett kudarcélményeket nehezen heverné ki.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Szenvedélye tombol, ami miatt különösen a párkapcsolatban élőknek kell
észnél lenniük, hiszen most könnyen elcsábulhatnak, pedig
azokat az érzéseket, amelyekre annyira intenzíven vágynak,
partnerükkel is megélhetik. Ne sajnálja kedvesétől ezeket az
érzéseket! Adja most neki minden lelkesedését és rajongását!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Alaposan felkavarja egy találkozás. Most ért meg néhány olyan mozzanatot a múltból, aminek akkor nem tulajdonított jelentőséget.
Ha egyedül él, ez a találkozás egy új korszak nyitánya lehet.
Ha már van társa, akkor nehezebb a helyzete, mert képtelen
eldönteni, hogyan tovább. Az esetleges félreértéseket azonnal tisztázza!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Komoly esélye van
ezen a héten annak, hogy megvalósítsa álmait, vágyait. Elsősorban szerelmi téren számíthat újdonságokra, de bármely olyan
téren is megnyilvánulhatnak ezek a tendenciák, amely valamilyen módon a szépséggel, örömmel kapcsolatos. Vásárolhat új
autót vagy olyan dolgokat, amelyek fokozzák esztétikai érzékét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Készítsen mérleget
anyagi és munkahelyi vonatkozásban. A feleslegesnek tűnő dolgokat és eseményeket minél előbb távolítsa el a környezetéből,
mert minden téren csak hátráltatják. El sem tudja képzelni, milyen felszabadító érzést ad egy alapos rendcsinálás és selejtezés!
BAK (december 22. – január 20.) A szerelemben romantikus
és álmodozó tud lenni és a kedvese és barátai vagy családtagjai
közötti feszültségekről úgy gondolja, hogy maguktól rendeződnek, pedig most érdemes lenne ezeket a helyzeteket tudatosan
kezelni és egy kicsit manipulálni ez érintetteket, hogy változtassanak belső képükön.
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Vennék anyadisznót,
vagy nagytestű hízót.
Tel.: 0908 790 345.

Autóbiztosítás a
legjobb áron.
0905 928 195.

AZ ÚJ ŠKODA KAROQ

MEGY EZ MÁSKÉPP IS

Told ki a határaid!

A ŠKODA Karoq modell kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása
4,2 - 5,6l/100km, 114 - 135 g/km. Illusztrációs fotó.

ÚJ ŠKODA KAROQ NÉGY KERÉK INTELLIGENS MEGHAJTÁSSAL.
Az új ŠKODA KAROQ modell tele van technológiával. A négy kerék intelligens meghajtása automatikusan kapcsolódik a hátsó tengelyhez,
ezáltal a gépjármű azonnal reagál a felületi változásokra. Csak rajtad áll, hogy városban közlekedsz vagy új távlatokat keresel.

skoda-auto.sk
Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o., Hadovská cesta, 945 01 Komárno
Tel.: 035/774 08 61, predaj@heloro-cars.sk, www.heloro-cars.sk

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
fűszerpaprika Gútán
Tel.: 0908 853 224
* Kiadó 30 m2-es üzlethelyiség Komáromban, a Petőfi
utca 11. szám alatt. Tel.: 0905
348 611
* Árpa eladó. Tel.: 0915 343
546.

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
Régi (háború előtti)
rádiókat gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.
Eladó Ford Mondeo Combi
GHIA (2008, 264 000 km,
alacsony fogyasztás)
5 500 euró.
Tel.: 0907 781 476

Eladó Marcelházán, a Cinkot-hegyen

5-áras közművesített telken (kút, villany) nyaraló
(2 szoba-konyha – új tető, kerítés), berendezéssel
és 220 szőlőtőkével.

Tel.: 0915 221 535.
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MŰSORAJÁNLAT
január 13-tól 19-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, 8.35
Tom és Jerry, 9.05 Maci
Laci, 10.35 Az év háziasszonya,
11.40
Pog�gyász, 12.45 Gyilkos sorok
(amer.), 13.50 Szívdobbanás (amer.), 14.50 A szultána (török), 15.55 Őrangyalok (olasz), 18.00 Tények,
18.55 A múmia viszatér
(amer.), 21.30 Korhatáros
szerelem (magyar), 22.30
Euro túra (amer.), 0.30 Elhagyott szoba (amer.)

7.00 T V2 matiné, 10.50
Több mint testőr, 13.00
Gyil kos sorok (amer.),
14.05
Dok tor
House
(amer.), 15.10 A vadon
mélyén (amer.), 17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55
A z 50 első randi (amer.),
21.00
Kémes
hár mas
(amer.), 23.05 Szemben a
sötétséggel (amer.)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyök k lub, 11.0 0
Dallas
(a mer.),
12.55
Ny ugi, Cha rlie! (a mer.),
13.50
Észa k
és
dél
(a mer.), 15.30 Nég yen eg y
gat yába n (a mer.), 18.0 0
Hí radó, 19.10 A k is hab leá ny (a mer.), 20.40 2012
(a mer.), 23.50 Halálos
g yengéd ség (a mer.), 1.55
Iga zságosz tók
(a mer.),
3.30 A z élet csajos old ala
(a mer.)

RTL II

11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 12.55
Kaméleon (magyar), 15.00
Jön a baba, 16.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 Mortdecai (amer.), 22.00 Castle
(amer.), 23.00 A szabadság
határai (amer.)

M2

11.20 Pin kód, 12.45 Vízipók- Csodapók,
12.50
Loopdidoo, 13.10 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

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.50
Nyugi, Charlie! (amer.),
12.30 Az év hotele, 13.35
Házon kívül, 14.05 A védelmező (amer.), 15.50 Fantasztikus négyes (amer.-német), 18.00 Híradó, 18.50
Esti mesék (amer.), 20.40
Jack és Jill (amer.), 22.25
Hanna (amer.-angol)

RTL II

10.55 Kaméleon (magyar),
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Mortdecai
(amer.), 20.00 Csak a testeden át! (amer.), 21.55 A
nagy Gatsby (amer.), 0.35
Csak a testeden át (amer.)

M2

12.45 Ví z ipók- Csod apók ,
13.10 Taton k a tör ténetei,
15.0 0 Hollócsk a , a k is
rosszcsont , 15.10 Ta sh i,
15.40 A szét t á ncolt cipellők , 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 Maja , a méhecske
(német-au sz t r ál),
20.15
Ta ná rok g yöng ye (német),
21.10 Sz ív r ablók (a me r.),
23.20 A belső old al (mag ya r)

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13. 2 5 Pe r u , C h i l e , 14.0 5 Ta p p a n c s o k
(a n gol - a u s z t r á l),
15. 35
A H a m i s I z a b el l a (m a g y a r),
18 . 35
Sz e r e n cseszombat,
19. 35
A
D a l , 2 0. 35 C u k i a s ü t i d
(a m e r.), 2 2 .10 Ne w Yo r ki t ö r t é n e t e k (a m e r.)

13.25 Eu rópai piacok és
vásá rcsa r nokok ,
14.55
Rex felüg yelő (osz t rá knémet), 15.50 Csókolj
meg édes! (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.35 A lpe si őr já rat (olasz), 19.40
Mag ya rország szeretlek!,
21.15 Sen k i többet (olasz),
23.30 Pádu ai Szent A nt al
– A szó, mely véget éget
(olasz)

11.30 Tisz telet a k ivé tel nek (mag ya r), 13.20
MMA
por t résorozat ,
14.15 Ha ng v illa , 16.50
Hét vég i belé pő, 19.25
Í zőr zők , 20.0 0 M i ndenből
eg y va n , 22.35 Tót h Já nos
(mag ya r), 23.40 O pe r a
Café

11.50 A Dal, 14.55 Isme rd
meg!,
13.20
Nag yok ,
14.20 A z utolsó ha d ifoglyok , 16.50 Hét vég i belé pő, 19.25 Ha zajá ró, 20.0 0
H í r a dó, 21.35 Felv idék ,
23.0 0 Hog y volt?, 2.30
Csókolj meg, édes (mag ya r)

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

12.25 A három testőr
(francia-olasz),
15.50
Szlovákia,
szeretlek!,
17.55 A szocializmus fétisei, 19.00 Híradó, 20.30
Énekel a Föld, 22.00 Agatha Christie: Miss Marple
(angol)

Pozsony 2

10.55 Nagyothallók műsora, 11.20 A diagnózis,
11.50 Tudományos magazin, , 12.20 A prímás,
12.50 Gypsy Fest, 13.35
Farmereknek,
14.30
Tesztmagazin, 16.55 Színészlegendák, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Őrangyalok, 22.25 Fargo
(amer.)

Markíza tv

9.30 Agymenők (amer.),
10.00 Szuper páros (amer.),
10.25 Charlie angyalai
(amer.), 12.30 A beavatott
(amer.), 15.10 Har r y Potter
és a titkok kamrája (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Lopjál nekem
gyereket
(amer.),
22.25 Operabál, 22.30 A
rossz tanár (amer.), 0.30 A
magasban (cseh)

JOJ TV

8.35 A hét törpe, 11.35
Szuper karaoki, 12.10 A
futár (amer.), 14.00 Vízivilág (amer.), 16.50 Szünidő, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Éjszaka
a múzeumban (amer.),
22.40 Becstelen brigantik
(amer.), 1.50 Karátos védelem (amer.)

Duna World

Pozsony 1

13.0 0 A z ajtó mögöt t ,
13.30
Poi rot
(a ngol),
15.40 Csendőr tör t énet ek ,
17.10 I lyenek volt u n k ,
18.15
Konyhá m
t it k a ,
19.0 0 H í r a dó, 20.30 R aga n bá csi (szlová k), 21.35
A púpos (f r a ncia), 23.40
Poi rot (a ngol)

Pozsony 2

12.0 0
Pozsony i
újév i
konce r t , 14.35 A l ibapá sz torlá ny és a k i r ály,
15.45 Jég korong, 18.30
Est i mese, 20.0 0 H í rek ,
20.10 Vivát , Benyovszk y!, 21.15 Tit kos üg yek
(a ngol), 23.0 0 Motor spor t

Markíza tv

8.25 Harry Potter és a titkok kamrája (amer.), 11.30
Chart Show, 13.40 Duso
felügyelő (szlovák), 14.50
Banyadumák (cseh), 17.00
Felvég, alvég, 18.20 Szomszédok (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Jack Reacher
(amer.), 23.15 Halálos fegyver (amer.) ,

JOJ TV

9.30
Kincsvadászok
(amer.), 11.20 Éjszaka a
múzeumban (amer.), 13.25
A cseh összekötő (amer.),
15.50 Új kertek, 16.50 A
nyaraló, 17.50 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A pillanat
(amer.), 22.50 Nindzsa
(amer.), 0.40 Becstelen
brigantik (amer.), 3.20
Krimi

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
A piramis, 20.35 Pénzt vagy
éveket!, 22.00 Tények extra, 22.25 Az első 50 randi
(amer.), 0.30 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
A piramis, 20.35 Pénzt vagy
éveket!, 22.25 Született szobalányok (amer.), 23.30 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 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, 20.55 Barátok közt, 21.30 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, 19.40 A bűvös körhinta, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali!, 21.25 Én
vagyok itt!, 23.40 Akusztik,
0.45 Lola (amer.-kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hí radó, 13.20 Honfoglaló, 14.15 Don Mat teo
(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 Vég telen
szerelem (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Kékfény, 21.25 Éjszakai szolgálat (angol), 22.30 NCIS
(amer.), 23.20 A spenótos
halálpite (angol)

Duna World

11.25 Három csengő (magyar), 13.45 Ízőrzők, 14.50
Család-barát, 16.25 Roma
magazin, 16.55 Domovina,
18.10 Gasztroangyal, 19.00
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
0.00 Mindenki akadédmiája, 0.30 Dicsőség a hősöknek!

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Amy bírónő, 14.55 Igaz történetek, 16.25 Csodálatos
tájak, 16.55 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Kakaspörkölt 2 (német), 22.30 Riporterek, 23.00 Labirintus
(cseh), 0.00 Kakaspörkölt 2
(német)

Pozsony 2

11.35 Mesék, 11.50 Élő panoráma, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 A diagnózis, 22.30 Az albérlő
(francia)

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, 22.25 Ted (amer.)

JOJ TV

8.45 A tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 A legszebb
lalkások, 13.50 Új lakások, 14.55 Tárgyalóterem,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.30 Gyilkos Miami
(amer.), 0.30 Brilliáns elmék
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 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, 20.55 Barátok
közt, 21.30 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,
17.35 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), 15.15 A vidéki doktor
(német), 16.05 Mámoros szerelem (mexikói), 17.55 Nő az
esély, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Laura rejtélyei (amer.),
23.10 Te nem vagy te (amer.)

Duna World

11.10 Sértés (magyar), 13.45
Hazajáró, 14.45 Családbarát, 16.20 Nemzetiségi
magazinok, 17.35 Ízőrzők,
18.10 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, 14.50 Igaz történetek, 16.25 Csodálatos tájak,
16.55 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.), 0.25 Ismétlések

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.55
Új-Zéland, 14.35 Tudományos magazin, 15.35 Ukrán
magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 19.55 Hírek, 20.05
Maffiatörténetek, 21.00 Agatha Christie titka, 22.30 Talkshow, 23.40 Motorsport

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55
Családi történetek, 12.55 A
mentalista (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 19.00 Híradó, 20.30
Édes otthon, 21.30 Jó tudni,
23.00 Családi történetek,
0.00 A mentalista (amer.)

JOJ TV

7.25 A tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 12.25 Topsztár,
12.50 Legszebb lakások,
13.50 Új lakások, 14.55 A
tárgyalóterem, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Farkasok
(szlovák), 21.40 Minden,
amit Ander szeret, 22.00
Taken (amer.), 23.30 Gyilkos Miami (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

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 A
piramis, 20.35 Pénzt vagy
éveket!, 22.00 Tények extra, 22.25 Revolver (amer.),
0.45 Az indíték (kanadai)

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

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, 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50
Bosszú vagy szerelem (török), 18.00 Tények, 19.00 A
piramis, 20.35 Pénzt, vagy
éveket!, 22.35 Tények extra,
00.00 NCIS (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
A piramis, 20.35 Pénzt vagy
éveket!, 22.00 Tények extra,
22.25 Blitz (angol-francia)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 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, 20.55
Barátok közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.40 Házon
kívül

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 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, 20.55
Barátok közt, 21.30 Válótársak, 22.30 Halálos fegyver (amer.), 0.05 Magyar ul
Balóval

5.30 Jó reggelt, skacok!, 12.45
Éjjel-nappal Budapest, 14.05
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, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Cobra 11 (német),
22.35 CSI (amer.), 0.10 Magyarul Balóval

11.00 A szállító (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
A szállító (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 Klub

RTL II

M2

13.25 Nils Holgersson utazásai,
14.20 Pocoyo, 15.00 Traktor
Tom, 16.00 A bűvös körhinta,
16.10 Állatkerti sétány, 17.00
Eperke és barátai, 17.35 A
dzsungel könyve, 18.45 Dóra,
a felfedező, 19.40 A bűvös körhinta, 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, 13.15 Honfoglaló, 14.10 Don Matteo
(olasz), 15.15 A vidéki doktor (német), 16.10 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 Az én kis falum (csehszlovák)

Duna World

11.40 A béke hetedik napja (magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.50 Család-barát,
16.30 Nemzetiségi magazinok, 17.30 Ízőrzők,
18.10 Gasztroangyal, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 0.00 Mindenki
akadémiája, 0.30 Dicsőség
a hősöknek!

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő, 14.50 Igaz
történetek, 16.25 Csodálatos tájak, 16.50 Sherlock
Holmes kalandjai, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 Winnetou, 22.35
Gyilkosságok
(francia),
0.05 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.35
Dokumentumfilm,
14.40
A diagnózis, 15.35 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm, 21.00 A
francia összekötő (franciabelga)

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi
viszonyok,
12.00 Családi tör ténetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex,
19.00
Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
Sex Tape (amer.), 0.40 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

8.35 A tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 12.55 Legszebb
lakások, 15.00 A tárgyalóterem, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Farkasok (szlovák),
21.40 Minden, amit Ander
szeret, 22.00 Taken (amer.),
23.30 Gyilkos Miami (amer.)

RTL Klub

RTL II

M2

12.25 Rozsdalovag, 13.20
Pupákok, 13.25 Nils Holgersson kalandjai, 14.20
Pocoyo, 15.15 Bori, 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, 14.10
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), 22.20 Szerelmi játsz ma (amer.), 23.55
Édes A n na (mag yar), 1.30
Szerel mes f öld rajz

Duna World

11.20 Csalódások (magyar),
14.20 Magyar krónika,
14.55 Család-barát, 17.30
Ízőrzők, 18.10 Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!,
19.25 Hazajáró, 21.00 Híradó, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 0.00 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, 16.55 Sherlock Holmes kalandjai,
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Aranyidők, 21.35 Clarissa
titka (német), 23.05 Törvény és rend, 23.50 Nash
Bridges

Pozsony 2

11.45 Élő panoráma, 14.10
Sport stúdió, 16.25 Roma
magazin, 16.50 Nemzetiségi magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája,
18.00
Műkorcsolyázás,
20.00 Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 23.20 Motorsport

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.05 Jószomszédi viszonyok, 12.05 Családi történetek, 13.05 A mentalista (amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.55 Apukák,
19.00 Híradó, 20.30 Duso
felügyelő (szlovák), 21.40 Jó
tudni!, 22.50 Jószomszédi viszonyok

JOJ TV

12.00 Híradó, 12.25 Topsztár, 12.50 Legszebb lakások, 13.50 Új lakások,
14.55 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,
23.05 Összeomlás, 23.40
Gyilkos Miami (amer.)

RTL Klub

RTL II

11.00 A szállító (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 Bori, 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.), 0.30 Lola (amer.kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 12.45 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 Szent
György és a sárkány (német-angol), 22.05 Az élet
szép (olasz)

Duna World

11.25 Talpig úriasszony
(magyar), 13.45 Rúzs és
selyem, 14.50 Család-barát, 17.30 Ízőrzők, 18.10
Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Amy bírónő (amer.), 14.55
Igaz történetek, 16.25 Csodálatos tájak, 16.50 Sherlock Holmes kalandjai,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Szlovákia,
szeretlek!, 22.00 Dokumentumfilm, 22.40 Möbius
(francia), 0.25 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

8.00 Élő panoráma, 9.25
Roma magazin, 11.45 Törpék, 11.55 Élő panoráma,
14.25 A rendelő, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 A család, 20.40 Nagy Katalin
(orosz), 22.20 Talkshow,
23.25 Légy jó (olasz)

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
Kameňák 4 (cseh), 22.35
Ellenség védelem alatt
(amer.), 0.50 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

8.35 A tárgyalóterem,
12.25 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 r a dó, 20.35 Áll az
alku, 22.00 Hajsza a bérgyilkosok után (amer.),
23.50 Frászkarika (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január
13-án Veronika
január
14-én Bodog
január
15-én Lóránt
január
16-án Gusztáv
január
17-én Antal, Antónia
január
18-án Piroska
január
19-én Sára

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Érsekújvárban: a Verbák Tibor és Semešová Ida.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Danišová Natália Lilien, Slugeň Juraj és Kršteňanská Hailey, a pozsonyi Boškovičová Tamara, a szentpéteri Nagy Andrea, Štibraň Šimon
és Bödők Márton, a gyulamajori Kiss Zoé, az izsai
Krutošíková Šarlota és Tatiana Jozefína, az ógyallai
Karvai Jázmin, a gútai Okšová Barbora, a pati Domažina Nikoletta, a várkonyi Lakatos Brayen, a csallóközaranyosi Pekaj Alexander és Hentek Viktor
Budapesten született: a gútai Pál Zsófia.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Kočiš Ladislav (72 éves), Hašková Etela (86 éves), Dolezsa Miklós (76 éves),
Beňadiková Adriana (41 éves) és Venesz Jozef
(80 éves), az őrsújfalusi Kokasová Alžbeta (83
éves), a gútai Varga Terézia (79 éves), Ollé István
(68 éves) és Szabó Gábor (88 éves), a csallóközaranyosi Molnár Anna (74 éves), Péntek Irén (98
éves), a tanyi Pusztai Jenő ( 94 éves), valamint a
nemesócsai Laky Tibor (30 éves)
Emléküket megőrizzük!

WALDEK

A Dunatáj receptkönyvéből

Sajtos-gombás csirkemell
Hozzávalók:
4 db csirkemellfilé
egy vöröshagyma
10-12 db csiperkegomba
(kb 20 dkg)
petrezselyemzöld
só, bors
egy csomag mozzarella
10 dkg reszelt félzsíros sajt
két kis paradicsom
2 evőkanál olaj
1 evőkanál rozsliszt
egy teáskanálnyi vaj
1 teáskanál fűszerpaprika
Elkészítése:
A húst megmossuk, lecsepegtetjük a vizet. A mellfiléket kinyitjuk, egy kicsit megütögetjük. Sózzuk, borsozzuk, legalább egy
órát pihentetjük. Egy evőkanál olajon megdinszteljük a hagymát,
sózzuk, borsozzuk. Rátesszük az apróra vágott gombát, hozzáadjuk a vajat, az apróra vágott petrezselyemzöldet és együtt pirítjuk,
majd félretesszük.
A lisztet összekeverjük a paprikával és a hússzeleteket beleforgatjuk a rozslisztbe. Egy teflonserpenyőben olajat hevítünk, és
közepes lángon megsütjük a húst, oldalanként 4-4 percig, ameddig szép piros színt kap, majd átszedjük egy kerámia-, vagy hőálló üvegtálba. Az elősütött szeletekre pakoljuk a gombát és a
mozzarellaszeleteket, meglocsoljuk a gombás szafttal, ráteszünk
egy-két szelet paradicsomot, meghintjük reszelt sajttal, díszítésként tehetünk rá petrezselyemzöld-levelet. Alufóliával letakarjuk, majd betesszük a 180 fokos sütőbe, és készre sütjük. Az utolsó 5 percben levesszük a fóliát és egy kicsit úgy sütjük. Köretként
rizst, vagy krumplipürét kínáljunk.

Csokoládés szelet
Hozzávalók:
A tésztához:
400 g liszt
150 g cukor
3 evőkanál tej
1 tojás
1 kiskanál szódabikarbóna
30 g vaj
2 evőkanál méz
3 evőkanál kakaópor
A krémhez:
vaníliaaroma
2 tojássárgája
apróra vágott dió
300 ml tej
A tetejére:
100 g cukor
150 g csokoládé
2 evőkanál liszt
1 teáskanál vaj
Elkészítés:
A tésztalapok elkészítése:
A tészta hozzávalóit a liszt és a kakaó kivételével egy edénybe
tesszük és jól összekeverjük. Alacsony lángon, folyamatosan
kavargatva addig melegítjük, amíg megváltozik a színe. Majd
levesszük és hozzáadjuk a lisztet és a kakaót, alaposan ös�szekeverjük. A tésztát több részre osztjuk és 4-5 mm vastagra
nyújtjuk. Ha magas süteményt szeretnénk, a lapokat kettévágjuk és kisebb tepsiben sütjük. A lapokat egy lisztezett tepsi hátoldalán, közepesen meleg sütőben megsütjük.
Krém:
A tojássárgáját a cukorral és a vaníliaaromával felverjük,
beletesszük a lisztet, hozzáöntjük a tejet és folyamatosan
kavargatjuk, vízgőz fölött addig főzzük, amíg krémes állagú lesz. A krémet hagyjuk
kihűlni. A vajat habosra keverjük és kanalanként hozzáadjuk a krémhez.
Összeállítása:
Minden lapot megkenünk
a krémmel és megszórjuk
a dióval, a legfelső lapra a
felolvasztott csokoládéból
és vajból kapott máz kerül.
Egy éjszakára hűtőbe tes�szük, hogy a lapok megpuhuljanak.

S Z U D O K U

Sírkövek
vésése,
festése!

Tel.:
0908 753 072.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

T É L I

PVC ajtók
és ablakok

Karácsony táján ugyan van egy-egy csobbanás, de a téli úszók gútai Rozmár szervezetének
tagjai a sportévet december 31-én búcsúztatják, ami egyben az új idény kezdetét is jelenti. Az
óévbúcsúztatóra a klub 15 állandó tagja közül most nyolcan vállalkoztak.
Tavaszt idéző napsütésben, a lítják, hogy a téli úszás növeli 20 percet is vízben tölthetnek.
„melegnek” számító +4 oC-os ellenállóképességüket és ke- Miközben a parton didergő
vízben vidáman lubickoltak vésbé veszélyes, mert a szau- érdeklődők és családtagok
a téli úszók, akik egyébként nával ellentétben nem felhevült szurkoltak a bátor úszóknak, a
egész év folyamán, fokozato- testtel ugranak a vízbe. Igaz, a parton szomorúan álldogált a
san készítik fel szervezetüket a kezdők számára csak négy- Rozmár klub létrehozója és a
jeges vízben való lubickolásra. öt perces úszást javasolnak, a téli úszás gútai meghonosítója,
A finn szaunával ellentétben ál- tapasztaltabbak viszont akár Huszárik Károly, akire a közel-

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

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.

SAKK
A III. liga

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

Ú S Z Á S

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

B1-es csoport
Az 5. forduló eredményei:
Perbete – Nagykér 3:3 Pontszerzők: Tomka, Bojtos 1-1,
Martiška 0,5 *
Bátorkeszi –
Nagysurány
2,5: 5,5 Pontszerzők: Bóna
1, Száraz és
Gyarmati 0.5.
A
bajnoki
táblázatban
a 7. helyen Perbete sakkozói állnak, a bátorkesziek a 9. helyet
szerezték meg.

Huszárik Károly idén a parton maradt...
gő napokban térdkalács-beültetés vár, s ezért a szilveszteri
úszásra orvosi tanácsra nem
vállalkozhatott.
A klubvezetés már most készül
legnagyobb rendezvényükre, a
Téli Úszók Szlovákiai Találkozójára, amelyre február 12-én
kerül sor Gútán.
Képek: Szalai Erika

SNAPSZERVERSENY

A Gúta melletti Pacsérok határában álló Szekeres Ranch
adott helyet múlt héten
szombaton a gútai snapszerversenynek, amelyre 11-en
jelentkeztek. A sorsolások és
a három első kör után 1. helyen végzett Szarka János. 2.
Cserny Ottó, míg a bronzérmes Bagita István lett (felvételünkön). A verseny egyedüli
női résztvevője, Fűri Vierka,
a 4. helyen végzett.
A nemzetközi normáknak
megfelelően a játékvezetői és
felügyelői szerepet Németh
Béla vállalta.

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Inter Bratislava
86:92 (55:52 * 32:26, 23:26, 20:18, 11:22

Az MBK Rieker COM-therm a kassaiak mellett az egyetlen csapat, amely tavaly a pozsonyi
arénában le tudta győzni a pozsonyiakat. A novemberi, idegenbeli találkozón is csak játékvezetői segédlettel, hosszabbításban maradt alul a Hant Arénában. A kiegyenlített küzdelem a
szerda esti rangadón is adott volt.
Jól kezdett a komáromi csapat, talált a vendégcsapat, így a fél- éljen a kínálkozó lehetőséga 30. percben már 75:66-ot mu- idő végére három pontra csök- gel. – Reméljük, Tomič minél
tatott az eredményjelző, s úgy kent a komáromiak előnye. A hamarabb felépül, mivel egytűnt, a hazaiak döntő előnyt második félidő nyitányánál értelműen ő az egyik kulcsszereztek. Érthetetlen módon kiegyenlítődött a játék, ám en- játékosunk – mondta Sporar,
a második menetben megtört a nek ellenére további két pont- akinek a meccsen hosszabblendület, egyre jobban magára tal erősödött a hazai csapat. A rövidebb ideig (szintén sérülépozsonyiak a ne- sek miatt) nélkülöznie kellett
gyedik negyedben Sasa Jankovičot és az első
fordítani tudtak negyedben brillírozó Miles
az álláson. Igaz, Bowmant is. – Nagy sokk volt
mindehhez hoz- számunkra mindhárom eset,
zásegítette őket de nem akarom erre fogni a
az, hogy az Inter vereséget. A kosárlabda csaagresszívebb vé- patsport, ha valaki hiányzik,
dekezésbe fogott, másnak kell a helyére lépnie –
ennek következ- nyilatkozta Sporar Miloš mestében Vuk Djord- teredző, aki hozzátette: – A
jevič kipontozó- vereség ellenére dicséret illeti
dott, az irányító a fiúkat, mert végig küzdöttek,
Boban Tomič pe- hajtottak egymásért. Látom
dig megsérült Az a fejlődést a csapaton, ez a
Inter pedig jóval legfontosabb, és hogy majd a
rutinosabb csapat legszükségesebb időszakban
Karol Scholtz felvétele
annál, hogy ne lendüljünk csúcsformába.

Iskra Szvit – MBK Rieker COM-therm Komárom
87:69 (41:39 * 24:16, 17:23, 19:16, 27:14)

Azzal mindenképpen számított a komáromi negyedik helyén áll, s a sportévben jelentősen
csapat, hogy az alapszakasz 23. fordulójában erősíteni tudta csapatát. Novemberben a konem lesz könnyű játszma a Szvit elleni ta- máromiak kilenc ponttal maradtak le a tátlálkozó, hiszen az ellenfél a bajnoki táblázat raaljaiaktól.
Az első negyedben komáromi- sem hozott fordulatot, enyhe volt a csapatunk, merem állítaak lényegében csak igyekeztek pályafölénnyel a Szvit csapata ni, hogy egyenrangú partnerei
lépést tartani a vendéglátóiak- folyamatosan tudta irányítani voltunk a Szvitnek. Elsősorban
kal, akik viszont érezték, hogy a játékot, bár azt még ők is el- az utolsó tíz perc volt az, amely
vendégeik még sok megle- ismerték, hogy a komáromiak véglegesen eldöntötte a találkopetést okozhatnak. Ez meg is remekül játszottak. A záróne- zó kimenetelét. Elkeseredésre
történt a második negyedben, gyed a komáromiak számára nincs okunk, még sok találkozó
amikor remekül játszottak a teljes összeomlást eredménye- vár ránk, lesz lehetőségünk biDuna-partiak. Remekelt a ko- zett, egyik legfontosabb játé- zonyítani – nyilatkozta Sporar
rábban gyengén szereplő vé- kosuk, Djordjevič kénytelen Miloš mesteredző.
delem és az első negyedben 8 volt sérülése miatt elhagyni a A komáromi kosarasok lapponttal lemaradó komáromi- pályát, majd kiesett Tomič is és zárta után, a pozsonyhidegaknak sikerült hat pontot lefa- a foghíjas csapat már nem tudta kúti (Karlovka) csapattal
ragniuk. A harmadik negyed tartani a lépést. – Amíg teljes mérkőznek meg.

A S Z TA L I T E N I S Z

Kamocsán rendezték meg az asztaliteniszezők 6. nyílt bajnokságát, amely egyben a 3.
Bombicz Béla-emlékverseny is volt. A versenyen az igazolt pingpongozók mellett az amatőrök is asztalhoz állhattak.
Összesen 70-en indultak népszerű versenyen. A
regisztrált versenyzők kategóriájában ezüstérmes
lett a gútai Sladký Richárd, miközben párosban

bronzérmes lett a gútai Szalay-Szabó páros. Az
amatőrök egyéni versenyében ugyancsak a harmadik helyen végzett id. Rajtár.

LABDARÚGÁS

csalódások és remények
KFC 2017 Sikerek,a felnőtt
csapatnál

Mozgalmas, csapongó év volt a 2017-es a komáromi labdarúgók felnőtt csapatánál. Tavasszal
a csapat többpontos előnnyel vágott neki a kerületi 3. liga küzdelmeinek. Habár előfordultak
nem várt pontvesztések is, azért az végig egyértelmű volt, hogy a feljutás reménye jogos.
Ekkor váratlanul belső gondok merültek fel, mert a menedzserük a jövőt illetően egyre kétértelműbb kijelentéseket tett.
Szeszélyei első áldozata Mato- támogatást hagyott jóvá a KFC A felkészülés január 10-én
vič Richard edző lett. A helyére részére, a stadion felújításá- kezdődik, minden bizonnyal
érkező Zelensky Peter egy idő- ra. Ezzel már vonzóbbá vált a nyugodt körülmények között,
re konszolidálta a helyzetet és klubunk a focisták számára, és hiszen a magyar kormány újutcahosszal nyerték a bajnok- sikerült is néhány ügyes játé- bóli, ezúttal 140 millió forinságot, így szurkolóik negyven kossal erősíteniük a keretet. A tos támogatást hagyott jóvá
év után újból a 2. ligában való kitűzött cél az volt, hogy ősszel ifjúsági nevelésre a KFC rénem szabad nagyon leszakadni- szére. Ezekután a vezetőségszereplésnek örülhettek.
Rövid pihenő után a KFC fel- uk a biztos bentmaradást jelen- nek csak egy óhaja maradt:
nőtt csapata megkezdte a fel- tő 12. helytől. Végül az
készülést a nagy feladatra, az edző, Zelensky áldozatos
előkészületi
mérkőzéseken munkájának köszönheegyértelműen látszott, hogy en- tően ezt sikerült is teljenek a csapatnak a 2. ligában is síteni. A végére azonban
komoly esélyei lesznek. Mind- ő is belefásult a lélekölő
eközben Szüllő Béla, a KFC munkába, így a vezetőalelnöke és barátai mertek na- ség úgy döntött, hogy
gyot álmodni és a magyar kor- munkája elismerése melmány prominenseihez fordultak lett, megválik tőle.
anyagi segítségért a lepusztult A vezetőség kapcsolatstadion felújítása érdekében. ba lépett a DAC meJozef Olejník, a KFC új edzője
Az eufória azonban nem tartott nedzsmentjével és tőlük
sokáig, mert a menedzser né- kértek segítséget. Így érkezett szurkolóik is kellő számban
hány nappal a bajnokság kez- a csapathoz Jozef Olejník, a látogassák ne csak a mérkődete előtt egészségügyi okokra fiatal, agilis edző, aki remélhe- zéseiket, de a látványos edzéhivatkozva vette a „kalapját” és tőleg több tapasztalt játékost is seket, előkészületi mérkőzéhátat fordított az egyesületnek. hoz magával és sikerül benn- seket is.
-tariAz általa pénzelt játékosokat tartani a csapatot a 2. ligában.
szétküldte a szélrózsa minden
irányába. A vezetőségnek sziKomáromi teremfoci
szifuszi munkával kellett a meg7. forduló
maradt játékosokból és a „labdarúgópiacon” fellelhető szabad Amfora – Nagysziget 12:3 * Főnökök – U
játékosokból egy hevenyészett 20 5:11 * OŠK Izsa – Sivatagi Roham Csicsapatot összeverbuválnia, hogy gák 7:4 * Barracuda – B. Diamonds 4:2 *
ha reménytelenül is, de a csapat FC Doki – Bauring City 3:8.
legalább nekivághasson a küz8. forduló
delmeknek.
Gyógyírt jelentett a sebekre, OŠK Izsa – Főnökök 7:6 * Amfora – U 20 3:7 *
hogy mindeközben a magyar B. Diamonds – Nagysziget 14:0 * FC Doki – Sivatagi Roham
kormány közel 6 millió eurós Csigák 0:3 * Bauring City – B. B. Litovel 6:2.

Pénz a fiatalok
támogatására

A Magyar Közlönyből értesültünk arról, hogy a magyar
kormány a komáromi KFC
tevékenységét és ifjúságnevelését 140 millió forintos támogatásban részesíti. Látszik,
hogy a jelenlegi és reményeink
szerint a hivatalában maradó
magyar kormány fontosnak
tartja a külhoni magyarság
önzetlen támogatását.

DAP-kupán
a nemesócsaiak
Szoros csatákat hozott a nyolcadik alkalommal megrendezett
DAP-kupa, melyben végül azonos pontszámnál az egymás elleni eredmények döntöttek mind a dobogó legmagasabb fokáról, mind a bronzot jelentő pozícióról. Eredmények:
DAP – Pali és barátai 5:2
* Udvard – Nemesócsa 7:4
* Pali és barátai – Udvard
2:1 * DAP – Nemesócsa
4:1 * Pali és barátai – Nemesócsa 3:4 * Udvard –
DAP 10:3

1. Udvard 6 ponttal, 2. DAP 6
pont, 3. Nemesócsa 3 pont, 4.
Pali és barátai 3 pont.
A legjobb kapus címét Pintér
Róbert, a legjobb góllövőét
Keresztes Gábor (9 gól) érdemelte ki.

ATLÉTIKA – 8. Háromkirályok (Vízkereszt) nemzetközi futóverseny
A nemzetközi futólistán is előkelő helyre került Zsélyi Zoltán kezdeményzése

Magyarország, Románia, Oroszország, Ausztria, Csehország és természetesen váč Tibor nyerte, viszont
Szlovákia atlétái álltak fel a starthelyre, hogy szombaton délelőtt 10 órakor a ha- a gútaiak nagy örömére
gyományos ágyúlövéssel elinduljanak a 2018-as év első nemzetközi maratonján. bronzérmes lett Sudický
Amikor Zsélyi Zoltán, a legismertebb gútai maratonfutó először szervezte meg a Bálint. Gútán teljesítette
vízkereszti futást, maga sem hitte volna, hogy nyolc évvel később több mint 350-en 164. maratoni versenyét
úgy rajtolnak, hogy egyes kategóriákban papírra írt számokat kapnak a verseny- a dunamocsi Kele Géza,
zők, mert elfogytak a rajtmezek...
Szlovákia legismertebb
Az nem a szervezők érdeme, hogy Százhetvenen merték vállalni a ma- atlétája. A maratoni stafétaváltó
első ízben kedveskedtek hideg és ratoni távot, közülük a legidősebb kategóriában nyolc csapat indult,
hófúvás helyett napsütéses, kel- hölgy a garamtolmácsi Eva Seidlo- köztük a gútai DGS Sprint csapata
lemes idővel. Immár másodízben vá volt, a férfiak között pedig a het- (Murányi György, Kárpáty Ernő,
rajtolt látássérült futó, illetve egy venéves zsolnai Alexander Simon. Tóth Péter és Kis Matej), akikmozgássérült kisfiú a családjával.
Ezt a távot a lucatői (Lučatín) Ko- nek ezúttal sem sikerült legyőzni-

ük a szenci „veteránok” csapatát.
A félmaratoni távra kétszáznégy
futó merészkedett, itt a nőknél a
győri Árus Kovács Zsuzsanna, a
férfiaknál a máriatölgyesi (Dubnica nad Váhom) Ilavský Miroslav
győzött. Itt a legidősebb hölgy a
hatvanhárom éves Balogh Valéria, a
legidősebb férfi a hetvennyolc éves
Bozók Pál volt, akik Tatabányát
képviselték. A részletesebb eredményeket lapunk jövő heti számában
közöljük.

Felvételeinken: (balra fent) Angyal Attila fegyverszakértő ágyújával biztosította a jól hallható startot, (lent) elindulnak a távfutók a 8. Háromkirályok
versenyen, (fent) a budapesti Gulyás Zoltán maratoni távját egy tizenhárom
éves tolókocsis fiúval tette meg, illetve a Vág töltése mellett (jobbra) jólesett a
futóknak az üdítő.
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