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Mint a legutóbbi számunkban írtuk, Komáromban az egy főre eső haszon, amit a vá-
rosi vagyon termel, messze alatta marad az országos átlagnak. Ez nem meglepő, hiszen 
már évek óta tudósítunk a városi cégekben észlelhető rablógazdálkodásról, illetve ar-
ról, hogy városunkban egy rendkívül jól szervezett politikai háttérlobbi működik, mely 
sajátjának tekinti a közvagyont.

Hozzáférhetőbbé válik
a modern gyógyszeres kezelés

Szlovákiába a betegek gyógyí-
tására több olyan innovatív, 
modern és hatékony gyógyszer 
kerülhet, melyeket az egészség-
biztosítók téríteni fognak.
A gyógyszergyártó cégek a 
múltban már többször is rámu-
tattak arra, hogy a környező 
országokéhoz képest szigorúbb 
feltételek alkalmazása akadá-
lyozza a modern gyógyszeres 
kezelést, amely gyakran nagyon 
drága volt, s ezt bonyolult volt 
bevezetni az egészségbiztosítás 
által térített rendszerbe.
Az egészségbiztosítók mostan-
tól legfeljebb az ár 90 százalékát 
fogják téríteni. Minél tovább 
lesz egy készítmény forgalom-
ban, annál inkább csökken majd 
a térítés mértéke, de legalább 75 
százalékot mindenképpen térí-
teni fognak. Január 1-ig az volt 
a bevett gyakorlat, hogy a teljes 
ártérítésről az egészségbiztosító 
egyénileg döntött.
Az egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó szubjektumok részvéte-
le a finanszírozásban: a beteg 
gyógyításához 2018-tól 5 szá-
zalékkal kell majd hozzájárulni-
uk, amennyiben a gyógyszerek 

esetében hatóságilag nem nyert 
bizonyítást a készítmény hasz-
nossága, a betegeknek nem kell 
majd pótdíjat fizetniük.
A minisztérium pontosan ellen-
őrzése alatt kívánja tartani azt, 
hogy mennyi pénzt költenek az 
egészségbiztosítás kasszájából 
a gyógyszerekre. A gyógyszer-
gyártó cégeknek minden évre 
be kell nyújtaniuk egy terveze-
tet arra vonatkozólag, hogy a 
betegek kezelése mennyibe fog 
kerülni. Amennyiben ezt túllé-
pik, a különbözetet kénytelenek 
lesznek az egészségbiztosítónak 
megfizetni.
A gyógyszerárak térítésére 1,5 
millió eurót fizetnek az egész-
ségbiztosítóknak évente, ezért 
az új szabályozás értelmében 
a gyógyszerek kategorizálását 
feltételesen hagyják jóvá. Becs-
lések szerint az új kötelezettség 
mintegy 200 gyógyszer-regiszt-
rációval rendelkező szubjek-
tumot fog érinteni, s az állam 
ezáltal a gyógyszerekre fordított 
közkiadásoknak a felét vonhatja 
ellenőrzése alá.
Az új jogi norma az alternatív 
készítményeket is érinti

A jogi norma szigorítja a generi-
kumok és a biológiailag hasonló 
gyógyszerek árképzését is. A 
gyógyászati segédeszközöket 
és a diabetikus élelmiszereket 
gyártó cégek, amennyiben térí-
tést kívánnak kapni az egészség-
biztosítóktól, az új szabályozás 
értelmében kötelesek igazolni 
az árakat az egyes uniós tagor-
szágokon belül is.
Az egészségbiztosítók továbbra 
is visszatérítik a biztosítottak 
egyes csoportjának a receptre 
felírt gyógyszerek utáni pótdí-
jat. Amennyiben a beteg többet 
fizet, mint az önrész határértéke, 
az adott összeget az egészség-
biztosító negyedévente vissza-
utalja.
Az önrész határértékét a biztosí-
tottak egyes csoportjának eset-
ében januártól kibővítették, s 
az vonatkozik a gyógyszereken 
kívül immár az egészségügyi 
segédeszközökre, valamint a 
diabetikus élelmiszerekre is. A 
határérték növelése érinti azokat 
a korkedvezménnyel nyugdíjba 
vonultakat is, akik még nem ér-
ték el az öregségi nyugdíj kor-
határát.

Az egészségügyi minisztérium szeretné ellenőrzése alatt tartani azt, hogy mennyi pénzt költenek 
a gyógyszerekre, ezért szigorította a generikumok árképzési mechanizmusát és bővítette a gyógy-
szerekre vonatkozó önrész határértékének mértékét. A januártól hatályos új jogi normától az 
egészségügyi tárca illetékesei a modern gyógyszerek jobb hozzáférhetőségét reméli a hazai bete-
gek részére.

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Elnöksége
tisztelettel meghívja Önt az egyesület évzáró közgyűlésére,

melyet január 24-én, szerdán 16.30 órai kezdettel tartanak a Zichy-palota 1. emeleti
előadótermében (bejárat a Szentháromság felől az Európa-udvarhoz vezető kapualjban).

A közgyűlés programja:
Megnyitó, munkabizottságok megválasztása, elnöki beszámoló,
a 2018. évi munkaterv, pénztári beszámoló, ellenőrző-bizottsági beszámoló,
hozzászólások, határozat jóváhagyása, zárszó
Az évzáró közgyűlésésen Ady Endre születésének 140. évfordulója tiszteletére

„Ady, az új Messiás”
címmel Kustyán Ilona, nyugalmazott gimnáziumi tanár előadása hangzik el. 

Közreműködnek a Selye János Gimnázium diákjai.

Gúta idei legszebb ajándéka
Vágban

a személyautó
Nem várta meg a komp ki-
kötését, múlt héten szerdán 
lehajtott az útról, majd el-
merült a folyóban egy sze-
mélygépkocsi Vágfarkasdon 
(Vágsellyei járás).
Az autót vezető 34 éves férfi 
még időben el tudta hagyni 
a járművet, így nem sérült 
meg. Az autó teljesen elme-
rült a vízben, a tűzoltók nagy 
erőkkel keresték. A megáradt 
folyóból egyelőre nem tudták 
kiemelni, először csökkente-
niük kell a folyó szintjét.

Évekig a vízművek volt a leg-
főbb bevételi forrásuk, de mi-
vel már csődközelbe került, egy 
darabig leálltak a pumpálásával 
és városi pénzekből próbálják 
felerősíteni. Ez azt eredménye-
zi, hogy a város egy centet sem 
fog kapni a vízművektől az el-
következő években. De ez érvé-
nyes a többi városi szervezetre 
is. Kiragadnánk a Comorra Ser-
vist, amely ugyan jelentőség-
ében elmarad a vízművektől, 
de az, ahogyan működtetik és 
ellenőrzik, jól mutatja, hogy 
a város hogyan gazdálkodik, 
illetve hogy nem gazdálkodik 
a vagyonával. Kikértük a fő-
ellenőr utolsó ellenőrzéseinek 
jegyzőkönyveit és leírhatatlan 
hanyagságokra, illetve visszás-
ságokra bukkantunk.
 Példátlan, hogy egy közpénz-
ből működtetett szervezet el-
lenőrzésekor szinte az összes 
pontban azt olvashattuk, hogy 
megszegik valamelyik tör-
vényt vagy kötelező érvényű 
rendeletet. Ha valaki venné a 
fáradságot és elolvasná a jelen-
tést, csodálkozna, hogy történ-
het ilyesmi egy városi szerve-
zetben. Mivel tapasztalatunk 
szerint sem a képviselők, sem 
a polgármester, sem az alpol-
gármester nem olvassa az ilyen 

irományokat, szívesen segí-
tünk és összefoglaljuk a főbb 
törvénysértéseket:
A 3.1 pontban az áll, hogy 
a szervezet meghamisítja a 
2016-os év gazdasági eredmé-
nyeit, úgy, hogy nem könyvel 
el bizonyos tételeket. Nyilván 
ugyanezt teszik ebben az év-
ben is, hiszen a 3.2 pontban 
azt olvashatjuk, hogy az első 
félévben sem könyveltek el 
bizonyos tételeket. Vajon a 
főellenőr miért nem indítvá-
nyozza bűnvádi eljárás indí-
tását a büntetőtörvénykönv 
259 §-sa értelmében, mely 
szerint az ilyesmiért kiróható 
büntetés akár 3 évig is terjed-
het? A 3.3. pont is érdekes, ott 
az áll, hogy a 2016-os évben a 
szervezet 80 561 euró jogtalan 
támogatást kapott a várostól. 
Ezért ki a felelős? A 3.6 pont 
sem elhanyagolható, melyben 
a főellenőr „bátor tettként” 
értékeli azt, hogy egy városi 
szervezet vezetője jogtalanul 
vesz bérbe több százezer eurós 
vagyont. Már tragikomikusnak 
mondható a 3.7. pont, mivel ott 
az áll, hogy a szervezet vállal-
kozásból származó bevételei 
meghaladják az összes bevétel 
50%-át, így a szervezetet 2017 
végéig fel kellett volna szá-

molni. Így már érthető, hogy 
a szervezet nem hozza nyilvá-
nosságra a számláit, s a szer-
ződéseit úgy, ahogy a törvény 
megköveteli, hiszen van mit ta-
kargatniuk. Az, hogy az összes 
közbeszerzésük is érvénytelen, 
már szinte természetes. Össze-
foglalva: az egész jelentés arról 
szól, hogy a szervezet csaknem 
egész tevékenységével tör-
vényt sért.
Megdöbbentő, hogy egy szer-
vezetnél ilyen nagyfokú, kon-
centrált törvénysértés tapasz-
talható. Megdöbbentő, de nem 
meglepő, sőt, szinte természe-
tes, hiszen az összes városi cég 
hasonlóképpen működik. A ve-
zetőik semmibe veszik a törvé-
nyeket és ki merjük jelenteni, 
hogy éppúgy semmibe veszik 
a városvezetést és a testüle-
tet. Tudják, hogy semmilyen 
bántódásuk nem eshet, hiszen 
mind egy csapatban játszanak. 
A közösből „lenyúlt” pénzt el-
osztják és így mindenki jól jár.
Mert mi mással lenne magya-
rázható, hogy bár ennyi visz-
szásság derül ki egy ellenőrzés 
során, sem a polgármester, sem 
a főellenőr nem kezdeményez 
bűnvádi eljárást, sem pedig a 
felelős vezető visszahívását, 
leváltását.

Húszezer oldalnyi vádirat
Gyilkosságok is terhelik a lelküket
A múlt hét végén a Speciális Ügyészi Hivatal (Úrad špeciálnej prokuratúry – ÚŠP) ügyé-
sze 14 személy ellen emelt vádat, akik egy dunaszerdahelyi bűnbanda tagjai voltak, 
amely a „Csallóköz fővárosán” kívül a Galántai és Komáromi járásban, valamint Szlo-
vákia és Magyarország számos vidékén követett el bűncselekményeket.

Az ÚŠP ügyésze január 12-
én vádat emelt N. Zsolt és 
társai ellen – összesen 14 
személy 13 bűncselekménye 
ügyében – a Speciális Bün-
tetőbíróságon (Špecializo-
vaný trestný súd). Az egyes 
vádpontok között bűnszer-
vezet alapítása, kiépítése, és 

támogatása, előre megfontolt 
gyilkosság különösen súlyos 
bűncselekménye, gyilkosság, 
hamis vád bűncselekménye 
és más bűntettek sze-
repelnek. A vádirat 72 
kötetből, több mint 20 
ezer oldalból áll. Az 
ügy kapcsán jelenleg 
hat érintett személy 
van előzetes letartóztatásban.
Az illetékes ügyészség köz-
lése szerint arról a Sátor-
bűnbandáról van szó, amely 
legalább 1999-től 2010-ig 
Dunaszerdahelyen kívül a 
Galántai és Komáromi já-
rásban, valamint Szlovákia 
és Magyarország számos vi-

dékére is kiterjesztette tevé-
kenységét.
A vádiratban kilenc sze-
mély – úgynevezett stróma-

nok – meggyilkolása 
szerepel, akiknek 
nevére túlzott össze-
gű áfa-visszatérítést 
igényeltek, valamint 
olyan személyek 

meggyilkolása, akik maguk 
is a bűnszervezet – illetve a 
konkurrens bűnbanda – tagjai 
voltak.
A vádlottak között egy volt 
magas beosztású rendőr, Bo-
ris D. is szerepel – aki infor-
mációkkal látta el az adott 
bűnszervezetet.
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MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
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Senki számára sem lehet közömbös, hogy faluja, városa milyen beruházással bővül, gazdagodik. 
Gútán az idei legnagyobb beruházás minden bizonnyal a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaköz-
pont épületének teljes felújítása lesz, hiszen a korábban óvodaként szolgáló, negyvenéves épület-
ből a magyar állam segítségével egy, a 21. század oktatási feltételeinek megfelelő épületkomple-
xum válik. A földszintes tantermek emeletráépítést kapnak, az épületek között fedett kerengők 
lesznek. A külső átalakulás mellett az épület teljes elektromos, víz- és szennyvízvezetékeinek cseré-
jére is sor kerül. A felépítmény könnyűszerkezetes megoldású lesz. Az építési engedély kiadásának 
nincs akadálya, egyelőre a közbeszerzési ügyintézés folyik. Ha ezt sikerül lezárni, megkezdődhet a 
felújítás. Szeptembertől kihelyezett osztályokban folyik a tanítás, de a jövő tanévre már visszake-
rülnek az osztályok az iskolaépületbe, amelyhez ezentúl saját tornaterem is tartozik majd.
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Amilyennek én láttam…
Visszapillantás nevelői szemmel

a komáromi karácsonyváró kulturális rendezvényekre
Szeretett városunkban, Komáromban – sokunk nagy örömére – karácsonyváró rendezvé-
nyekből nem volt hiány. Inkább a bőség zavarával küzdöttünk, hiszen a rendezvényeknek 
csupán a felsorolása is meghaladná egy cikk terjedelmét. Így – előrebocsátom, a jobbítás 
őszinte szándékával – csak azokkal a rendezvényekkel kapcsolatos észrevételeimet írtam le, 
amelyeken szervezőként, szereplőként vagy közönségként jelent tudtam lenni.
December 8-án a Komáromi 
Városi Művelődési Központ és 
a Jókai Mór Alapiskola szerve-
zésében valósult meg a vmk és 
a nevezett iskola kórusainak: 
„kicsinyek” – Pfei ferlik An-
namária, „nagyok” – Juhász 
Mónika, GAUDIUM vegyes 
kar és hangszeres kamara-
együttes – Stirber Lajos, va-
lamint a vendég, a vmk KAN-
TANTÍNA női kamarakórusa 
Katarína Čupková vezetésével 
– hagyományos, immár XII. 
adventi hangversenye. A vál-
tozatos, mindvégig szép mű-
sor szereplőit nagyon zavarta 
az egyre terjedő „divattá” vált 
szokás: a gyermekek szerep-
lését követően a hozzátarto-
zóik nézőtérről való távozása, 
az üresen hagyott széksorok 
látványa. Kodály Zoltán fent 
idézett tanítása szülőre és pe-
dagógusra, családra és iskolára 
egyaránt vonatkozik. Ne feled-
jük: a példaadás a leghatéko-
nyabb nevelés!
December 9-én nagy élmény-
ben volt részük mindazok-
nak, akik látták a Selye János 
Gimnázium Csengel Mónika 
vezette GIMISZ diákszínpa-
dának minden szempontból – 
darabválasztás, rendezés, sze-

reposztás – kitűnő, éppen ezért 
nagysikerű előadását, Szabó 
Magda Abigél című művét. 
Látva, hogy a szereplők meny-
nyire értik a művet, élvezik 
a játékot, mindvégig az járt 
az eszemben: egy-egy ilyen 
előadás lehet a legkorszerűbb 
„irodalomóra”, az irodalomta-
nítás módja, az ifjak nemzet-
tudatának erősítése. Viszont a 
jól, szépen éneklő szereplők 
jobb minőségű, korszerűbb 
hangosító technikát érdemel-
tek volna.
Még azon az estén a Komá-
romból induló zenészek, a 
Rácz (cselló) Quartett – Zol-
tán és gyermekei: Réka és Le-
vente, testvéröccse Csaba – a 
Rév–Magyar Kultúra Házában 
adott – J. S. Bach, A. Vivaldi 
műveivel kezdve, műsorukat 
a klasszicizmus és a romanti-
ka korszakán át filmzenékkel 
befejezve – nagyon hangula-
tos, egyórás koncertet; majd 
ugyanott Emmer Péter Rácz 
Csabával improvizált, ad-
tak „kívánsághangversenyt”. 
Mindazok – a nemesebb ze-
nére is igényt tartók – sajnál-
hatják, akikhez ennek a kedves 
kezdeményezésnek (bizonyára 
a helyi gyenge információ-

áramlás következtében) nem 
juthatott el a híre, így távolma-
radtak.
December 17-én, vasárnap dél-
után a Tiszti pavilon patinás 
dísztermében, zsúfolt ház előtt 
került sor városunk szülötte, 
a Szolnokon élő orvos, Dobi 
Ákos – dalszerző Egy csillag 
fenn az égen című karácsony-
váró nagysikerű zenés estjére. 
Elhangzott a szerző 15 saját 
dala – kapcsolódó versek és 
próza társaságában – részben a 
szerző, részben pedig a népes – 
komáromiakból álló szereplő-
gárda: Gyurász Ildikó, Grassl 
Ferdinánd, Pfeiferlik Tamás 
énekes szólisták, Nagy Ferenc 
versmondó, a GAUDIUM ve-
gyes kar és annak „gyermek-
csapata”: Barthalos Viktória, 
Csontos Eszter, Csontos Krisz-
ti, Kis Lili, Kis Mia, Pfeiferlik 
Lilla, Pfeiferlik Jázmin, Stir-
ber Bianka – előadásában. A 
rendezvény szervezője a helyi 
vmk és a Gaudium Polgári 
Társulás voltak. A rendezvény 
szervezői és szereplői, élen 
a GAUDIUM vegyes karral 
mindent és mindenkit „moz-
gósítottak”, hogy a műsornak 
legyen közönsége: a rendez-
vény ízléses meghívóját, „saját 

Egy csillag fenn az égen – a finálé – Fotó: Krűger Viktor
kezűleg” kézbesítették, előze-
test jelentettek meg a Dunatáj, 
illetve a Delta járási hetilapok-
ban, a Felvidék.ma hírportálon, 
az Új Szó is ajánlotta a rendez-
vényt, csak a Komáromi Lapok 
és a Komáromi Városi Televí-
zió nem adta közre a meghívót.
Mi, komáromiak csak örül-
hetünk, hogy egyre többen 
vannak a „stafétabotot” átve-
vő ifjak, így most advent idő-
szakában is mindvégig rangos 
rendezvényeket látogathatott 
a város lakosságának apraja-
nagyja. Viszont sokak számára 
– mint már oly sokszor – üröm 
vegyült az örömbe, hogy az 
egyes műsorok egymásra szer-
vezésének következtében pél-
dául sokan nem lehettek jelen 
Sebestyén Márta (mint érte-
sültünk róla) csodálatos hang-
versenyén. Az ütközéseket 
elkerülendő ideje lenne „ren-
dezni végre közös dolgainkat”: 
a rendezvények időpontjának 
koordinálását (a rendezvé-
nyeket szervezők bejelentése 
alapján) éves eseménynaptár 
elkészítését a városvezetésnek 
– a városi hivatalnak – kellene 
vállalnia.
December 19-én délelőtt ke-
rült sor a helyi magyar iskolák 
énekkarainak – Fekete Vince, 
a helyi művészeti alapiskola 
hegedűtanára szervezésében és 
rendezésében – immár XXIII. 
karácsonyi hangversenyére 
a református templomban. A 
kórusok felkészültségét csak 
dicsérni lehet, de annál kevés-
bé a gyermekkarok tagjainak 

fegyelmezetlenségét: a műsor 
alatti átöltözést és a nézőtérről 
való ki- és bejárkálást. Ez az 
éppen pódiumon álló szereplő-
ket zavaró ténykedés etikátlan; 
nem megengedhető. Kiküszö-
bölése mindenkor a kórusok-
hoz beosztott pedagógiai fel-
ügyelet dolga!
Ha a helyi média úgy működ-
ne, ahogy kellene, bizonyára 
nagyobb számú közönsége lett 
volna a Komáromi Kamara-
zenekar nagyon színvonalas, 
igazi karácsonyváró atmosz-
férát teremtő, december 21-i 
hangversenyének is. Medvecz-
ky Szabolcsék újfent nagyot 
álmodtak: szép estével ajándé-
kozták meg a közönséget. Vál-
tozatos műsoruk, főként Farkas 
Ferenc Kőröshegyi betlehemes 
kantátája, s a mű szólistáinak: 
Moncz Zsuzsanna, Balogh Ró-
zsa, Grassl Ferdinánd, Pfeifer-
lik Lajos teljesítménye igazi 
élmény volt, nagy élvezettel 
hallgattuk.
És még valami átgondolás-
ra! Nagyon sokan vannak az 
olyan komáromiak, akik a 
Klapka-teret a nemzeti ün-
nepek megünneplése szent 
helyének tartják. A tér akár 
nyáron, akár télen minden-
féle bódékkal való (még ha a 
helydíj bármennyit is pótol a 
városi kasszában) elcsúfítását 
a hely szelleméhez méltány-
talannak, mi több: egyene-
sen kegyeletsértőnek tartják. 
Mácza Mihály, neves törté-
nészünk írja Komárom neve-
zetességei című munkájában: 

„A Klapka térről kelet felé a 
Tiszti pavilon irányában in-
dulva a kiterjedt erődrendszer 
központi erődje (vár) előtti 
angol parkba, az Angliába ju-
tunk. (...) Az angol park – az 
„Anglia” – a lakosság és az 
itt tartózkodó katonaság pi-
henő- és szórakoztató helye 
lett. Ünnepnapokon a parkban 
emelt zenepavilonban a hely-
őrség zenekara szórakoztatta a 
sétálókat és pihenőket. 1852-
ben a parkban nyári szabad-
téri színpad is épült, ahol a 
városban szereplő színtársu-
latok tartották előadásaikat.” 
Hadd fűzöm hozzá: bizonyá-
ra még sokan vannak, akik 
arra is emlékeznek, hogy az 
előző rendszerben szervezett 
május elsejei „vigasságok” is 
az Angliában zajlottak, nem a 
város patinás főterén.
Befejezésként, megszívlelésre 
minden jószándékú „nevelő-
nek” még egy a kodályi „üze-
netek” közül: „A mai bomlott 
kultúrájú és művészietlen élet 
semmi jóval nem járul az íz-
lésbeli neveléshez. A görög 
ember, ha kilépett otthonából, 
kultúrát lélegzett be a piacon 
is. Nekünk ma védekeznünk 
kell a nyilvánosság, a levegő 
művészetpusztító bacilusai 
ellen. Meglehet, vannak, akik 
művészet nélkül is boldogok. 
Ignoti nulla cupido. Ne iri-
gyeljük őket. Igyekezzünk a 
bennök elsorvadt nemes szer-
vet a fiatalság tömegeiben ki-
fejleszteni.”

Stirber Lajos

A Selye János Egyetem női kara – Orsovics Yvette vezetésével – felettébb színvonalas műsora 
a református templomban   Fotó: Turányi József

II. Színháztörténeti vetélkedő
A Komáromi Jókai Színház és a Marianum Egyházi Iskolaközpont a tavalyi, nagy sikert ara-
tott Shakespeare nyomában színháztörténeti vetélkedő után újra játékba hívja a középiskolás 
diákokat. A téma ezúttal Katona József és a Bánk bán. A vetélkedő döntőjére előreláthatólag 
május 4-én kerül sor.
A verseny témakörén belül 
Katona József Bánk bán című 
tragédiája, Katona József éle-
te, a darab keletkezéstörténe-
te, utóélete, szövegváltozatai, 
valamint a magyar 
színjátszás kezdeti 
időszaka (1848-ig) 
altémákból összeál-
lított kérdéskörökre 
kell válaszolniuk a 
diákoknak.
A vetélkedő, mely 
a 2017/18-as szín-
házi évadban kerül 
megrendezésre, két 
fordulóból áll. A 
szervezők három-
tagú, középiskolás 
diákokból álló cso-

portok jelentkezését várják a 
következő e-mail címen: szin-
haztorteneti.verseny@gmail.
com.
Egy iskolából több csapat is 

nevezhet. Jelentkezési határ-
idő: január 26.
A vetélkedő első része írásos 
formában zajlik. Az első fel-
adat január végén jelenik meg 

a színház weboldalán, a má-
sodik pedig februárban kerül 
nyilvánosságra, de a verseny 
szervezői a bejelentkezett 
csapatoknak személyesen is 
eljuttatják a feladványokat.
A legjobb teljesítményt 
nyújtó csapatok bekerülnek 
az országos döntőbe, mely-
re előreláthatóan május 
4-én kerül sor a Komáromi 
Jókai Színházban. A győz-
tes csapatok értékes tárgyi 
és könyvjutalomban része-
sülnek.

MÚZEUMI FELHÍVÁS
Az első világháború utolsó centenáriumi évében a Komáromi Klapka György Múzeum kiál-
lítást rendez a „Komárom, komáromiak, komáromi alakulatok az első világháborúban” cím-
mel. Foglalkoznak a helyi alakulatokkal, a komáromi katonákkal, a hősi halottakkal és azok-
kal, akik visszatértek, s a mindennapi élettel – itthon és a fronton egyaránt.
A kiállítás szervezői keresik a magántulajdon-
ban levő emlékeket (dokumentumok, fotók, 
egyenruhák, kitüntetések stb.) és írásos adato-
kat (visszaemlékezések, naplók). Amennyiben 
rendelkeznek ilyen emlékekkel, kérik, hogy 
jelentkezzenek a múzeumban, vagy előzetes 
egyeztetés alapján fogadják a múzeum kuta-
tóját, hogy mind teljesebben tudják majd be-
mutatni a kiállításban és a hozzá kapcsolódó 
kötetben a nagy világégés komáromi és Komá-
romhoz kötődő emlékeit.

Jelentkezni a múzeumban, vagy az alábbi kuta-
tóknál lehet: Számadó Emese múzeumigazgató 
(34/344-697; 0620 619-1102; emese@jamk.hu) 
* Turi Zsolt helytörténész (0670/4594828; turi.
zsolt@freemail.hu) * Márkiné Eszter helytör-
téneti gyűjtő (0620/3341272; esztertarnok@
citromail.hu) * Pokornyi Gábor történész 
(34/344-697; 06 30 2406317; pokornyi.ga-
bor881@gmail.com) * 
A jelentkezéseket február 28-ig várják a szerve-
zők.

Az örökösök egy pálmajori házban
robbanószereket találtak

Rendőrök leptek el egy családi házat Ógyalla pálmajori részében, ahol egy családi ház örökösei 
nagy mennyiségű robbanószert találtak. A ház tulajdonosa már két évvel ezelőtt elhunyt, azóta 
senki sem lakott az épületben.
A ház régi tulajdonosa annak 
idején a helyi szövetkezetben 
dolgozott. Rokonai úgy döntöt-
tek, hogy eladás előtt kitakarít-
ják az épületet. A munkálatok 
közben a padláson elrejtve 40 
köteg (8 kg) plasztik robbanó-
szerre bukkantak. Az épületek 
felrobbantására is alkalmas 
Danubit egy részét biztonságos 
helyen hatástalanították, a ma-
radékot pedig elküldték továb-
bi vizsgálatokra.

Fotó: Rendőrség

Budapesten, a Nemzetgazdasági Minisztérium égisze alatt került sor a Kis- és Középvál-
lalkozások (KKV) Szövetségének értekezletére. A KKV-értekezleten dr. Gulyás József 
igazgató meghívásának eleget téve részt vett a Felvidéki Közgazdász Társulás képvisele-
tében dr. Knirs Imre és Matus Tibor. Az értekezlet résztvevői a fejlesztések, a digitalizá-
ció és a felnőtt továbbképzés témáival foglalkoztak. Felszólalásában dr. Knirs Komárom 
lehetőségeire hívta fel a figyelmet, mert számtalan mód kínálkozik a határmenti együtt-
működések keretében a közös munkára, munkahelyteremtésre.
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Edith és Marlene barátsága
a Komáromi Jókai Színházban

Január 8-án megkezdődtek az Edith és Marlene próbái a Komáromi Jókai Színházban. Az előadás Edith Piaf (Édith Giovanna 
Gassion) és Marlene Dietrich életét, barátságát tárja elénk. A két főszereplő a múlt század maradandó ikonjai, ám teljesen 
különböznek egymástól. Edith Piaf a kis párizsi „veréb”, aki tanulatlan, utcalányok között nőtt fel, Marlene Dietrich pedig az 
arisztokratikus német katonafamília hűvös szépségű, művelt nagypolgári lánya.

Dietrich sem olyan hűvös, 
mint amilyennek elsőre lát-
szik, de tény, hogy folyamato-
san ügyelt arra, milyen képet 
mutasson magáról a közönség 
előtt. Piafban semmiféle kimó-

doltság nem volt. A darabban 
el is mondja neki Marlene: 
„te úgy vagy jó, ahogy vagy”. 
Dietrich alakjának megformá-
lásánál sok fejtörést okozott, 
melyek azok a gesztusok, 

eszközök, amelyekkel érzé-
keltetni lehet a hűvös, kimó-
dolt külsőségek mögött rejlő 
érzékeny embert. Pataki Éva 
Edith Piaf és Marlene Dietrich 
különös barátsága által ihletett 
színpadi játékát Méhes László 
m. v. állítja színpadra, a dísz-
let Juraj Gráfel m. v., a jelme-
zek Gadus Erika m. v. tervei 
alapján készülnek majd. Az 
előadás zenei vezetője Gebo-
ra György m. v., korrepetítor 
Pálinkás Andrássy Zsuzsanna, 
koreográfusként Kispál Anita 
m. v. dolgozik a társulat művé-
szeivel. Edith Piaf és Marlene 
Dietrich szerepében Holocsy 
Krisztinát és Holocsy Kata-
lint láthatják nézőink. További 
szereplők: Losonczi Kata m. 
v., Skronka Tibor, Majorfalvi 

Bálint, Bernáth Tamás, Béhr 
Márton e. h., Culka Ottó, Nagy 
László, Leczkési Dóra.

 

XXVII. Tompa Mihály
Országos Verseny

Február 9-ig lehet jelentkezni!
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csema-
dok Rimaszombati Területi Választmánya és a társszer-
vezők meghirdették a XXVII. Tompa Mihály Országos 
Versenyt, amelyen az amatőr (nem hivatásos) vers- és 
prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajá-
ban mutathatják meg tehetségüket a versenyzők, írta a 
Rozsnyóvidék.sk.
Az I., II., III. és IV. kate-
góriába 2018. február 9-ig 
nevezhetnek be a vers- és 
prózamondók a Csemadok 
illetékes területi választmá-
nya titkárságán, az V., VI. 
és VII. kategória versenyzői 
március 9-ig juttathatják el 
nevezésüket a Csemadok 
Rimaszombati Területi Vá-
lasztmányához. A nevezési 
lapok a csemadok.sk oldalról 
tölthetők le, illetve itt talál-
hatók bővebb információk a 

versennyel kapcsolatban .
Az iskolai versenyek feb-
ruár 6-ig zajlanak majd, az 
egyetemi, körzeti és járási 
versenyeket március 9-ig 
szervezik meg, az országos 
elődöntőkre pedig március 
22. és 29. között kerül sor 
Szencen, Galántán, Komá-
romban, Losoncon és Rozs-
nyón.
Az országos döntőt április 
26-27-28-án tartják Rima-
szombatban.

A látászavarokat jobb megelőzni, mint később gyógyítani!
A doktornő már óvodáskortól

ajánlja a szemvizsgálatot
Január első hetében a gútai egészség-
ügyi központ földszintjén új szemorvo-
si rendelő nyílt, ahol dr. Balázs Mária 
szemész szakorvos egy fontos terüle-
ten biztosítja a hiánypótló ellátást. Ez 
nem más, mint a felnőttek szemészeti 
ellátása mellett az óvodáskorú és isko-
lás gyermekek látászavarainak időben 

történő felismerése és gyógyítása. Ál-
lítja, hogy a fiatalkorban felfedezett 
látászavarok orvoslásával számos kel-
lemetlen tünet megszűnik. Elsősorban 
a szülőknek kell felfigyelniük arra, ha 
a kisgyermeknek gyakran fáj a feje, 
néha kancsalít, azaz szemtengelyferdü-
lése van. Azok a gyermekek, akiknek 

szüleik is többdioptriás szemüveget 
hordanak, hajlamosak a látászavarra. 
Iskoláskorban a szembetegség miatt a 
gyerekek nem tudnak összpontosítani, 
nem tudják a táblán felírtakat figye-
lemmel kísérni, mert csak homályosan 
látnak. Ezért kell ezekre a tünetekre 
idejében felfigyelni.

Hosszú út vezetett Gútáig, 
hiszen a lévai szemorvosnő 
lánya, Marika a prágai orvos-
tudományi egyetemen dip-
lomázott és sokáig szívgyó-
gyász szeretett volna lenni, de 
tudását végül a szemorvoslás 
felé irányította. Két évig ta-
nársegédként dolgozott az 
egyetemen, s ebben az időben 
ismerkedett meg egy gútai fi-
úval, Balázs Tihamérral, aki 

közgazdaságtant tanult. A ba-
rátságból szerelem lett, s vé-
gül hol a férjét követte, hol a 
férj költözött vele. Így történt, 
hogy Léván is dolgozott a sze-
mészeten, Pozsonyban tette le 
a szakorvosi vizsgát, majd a 
fiatal házaspár a férj munka-
helyére, Németországba költö-
zött, ahol öt és fél évig éltek. A 
doktornő ezt az időt egy jó hírű 
szemklinikán töltötte.

– Négy gyermekem van, tehát 
gyakorló anyuka vagyok. Per-
sze, hogy figyelek a gyereke-
imre, s mióta ők is közösségben 
vannak, akaratlanul is követem 
a többi csöppség fejlődését. A 
gyerekek úgy ismernek, mint 
egy anyukát, tehát nem kell 
tartanom a „fehér köpeny” 
iránti félelemtől. Beszereztem 
hát egy olyan hordozható mé-
rőműszert, amellyel játékosan, 
minden kellemetlenség nélkül 
felülvizsgálom majd minden 
gútai óvodás szemét. Termé-
szetesen ingyen és bérmentve 
– neveti el magát az orvosnő, 
majd hozzáteszi: – Érdekes, a 
felnőttek sem figyelnek kellő-
képpen a látásukra. Negyven 
éves kor felett ajánlanám, hogy  
legalább kétévenként végez-
tessenek látásvizsgálatot, mert 
ebben a korban már előfordul-
hatnak távollátási problémák.
Meséli, hogy számára is meg-
lepetést okozott, hogy Német-
országban mennyire törődnek 
az egészségükkel. Rendszere-
sen járnak felülvizsgálatra még 
akkor is, ha nem tapasztalnak 

magukon semmilyen rendelle-
nességet.
– Az biztos, hogy a szemprob-
lémák szempontjából a legin-
kább veszélyeztetett csoport a 
cukorbetegeké, akiknek évente 
egyszer át kellene esniük egy 
alapos szemfenékvizsgálaton, 
hiszen akkor folyamatosan 
követni lehetne azt, nincsenek-
e elváltozások az ideghártya 
erein. Napjainkban egyre in-
kább elterjedt a szürkehályog 
miatti szemlencsebeépítés. En-
nek szükségét a beteg hamar 
észreveszi, hiszen homályos 
látás alakul ki. Ennél sokkal 
veszélyesebb a zöldhályog, 
vagyis a glaukóma, ami nem 
gyógyítható, de kezelhető be-
tegség, így ma már az általa 
okozott látásromlás, vakság is 
megelőzhető. A legfontosabb 
problémát a betegség korai fel-
ismerése okozza. Az emberek 
többsége nem jár rendszeres 
ellenőrzésre, ahol a számítógé-
pes látásvizsgálatnak köszön-
hetően igen kis elváltozásokra 
is fény derülhet, s többnyire 
csak akkor fordul orvoshoz, 

amikor már csak súlyos műtét 
hozhat javulást, de teljes gyó-
gyulást nem – magyarázta dr. 
Balázs Mária.
Azt már mindenki tapasztal-
hatta, aki ellátogatott egy sze-
mészeti rendelő várótermébe, 
hogy ott sok az „alvó” vára-
kozó. Ők a pontos szemfe-
nékvizsgálatra várnak, s ezért 
előtte pupillatágításon esnek 
át.
– Ez egy fontos vizsgálati 
mód, ugyanis így az orvos a 
látóideg elváltozásait is lát-
hatja, viszont éppen ilyen fon-
tos a szem belső nyomásának 
mérése is. A két szem közötti 
különbségek előre jelezhetik 
a súlyos szembetegségek ki-
alakulását, amelyek a beteg-
nek egyelőre még semmilyen 
problémát sem okoznak.
– Azt szeretném elérni, hogy 
mire iskolába mennek az ap-
róságok, már átessenek egy 
kivizsgáláson, akik pedig 

szemüvegre szorulnak, fo-
lyamatosan orvosi felügyelet 
alatt álljanak, hiszen egy nem 
megfelelő szemüveg idővel 
súlyos problémát okozhat. Ez 
a megállapítás a felnőttekre is 
vonatkozik, akik előszeretettel 
vásárolnak a különböző üzle-
tekben sorozatgyártású szem-
üvegeket, elvégre „csak” olva-
sásra kell. Ha nincs beállítva 
a beteg szeméhez a pontos 
szemközép, akár maradandó 
látászavar is kialakulhat. Én 
már gútainak érzem magam, 
remélem, hogy a betegek bi-
zalommal fordulnak hozzám, 
nem szólva arról, hogy a vizs-
gálatokat a betegbiztosítók is 
térítik. Bár egyelőre az Álta-
lános Betegbiztosító szerző-
déskötésére várni kell néhány 
hetet. Remélem, hogy a mun-
kámmal én is hozzájárulok a 
gútaiak egészségéhez – fejezte 
be tájékoztatóját dr. Balázs 
Mária szemorvos.

Sikeres népszerűsítő 
körúton a komáromi
Selye János Egyetem

A komáromi Selye János Egyetem még a múlt év októberének 
elején kezdte meg hagyományos népszerűsítő körútját. Az év 
végéig már közel ezernégyszáz diákhoz sikerült személyesen 
eljutni és több mint hatvan középiskolában tartottak bemu-
tatkozó előadást.
Az egyetem képviseletében a 
tervek szerint minden szlová-
kiai magyar középiskolába el-
látogatnak majd 2018. március 
31–ig, az egyetemi jelentkezé-
si határidő lejártáig.
Az SJE Karrier-tanácsadó 
Központjának munkatársai a 
2017-es év végéig már több 
mint negyven felvidéki, és 
több mint tizenöt magyaror-
szági középiskolában mutatták 
be az egyetem tanulmányi kí-
nálatát, köztük a 2018/2019-
es akadémiai évben induló új 
szakokkal. Az előadások során 

szó esett a felvételi eljárásról, 
a jelentkezésről, az ösztöndí-
jakról és az egyetem kollégiu-
mairól. A diákok érdeklődését 
mindenütt felkeltették a csere-
diákprogramok és a hallgatói 
élet is.
A Selye János Egyetem 2018. 
február 14-én tartja majd nyílt 
napját, ahol az érdeklődők még 
több információt szerezhetnek 
az intézmény nyújtotta lehető-
ségekről, megismerkedhetnek 
a tanárokkal, diákokkal, meg-
tekinthetik a kollégiumokat és 
az egyetem többi épületét is.

Már átadás előtti állapotban van a dél-komáromi hősök 
temetője, amely az elmúlt időszakban mintegy hatmillió 
forintból újult meg. A Csillag erőd területén és annak kör-
nyezetében a végső befejezéshez értek a munkálatok. 

Hőseikre emlékeznek

A hősi temető – amelyben több 
felvidéki katona is nyugszik – 
a Honvédelmi Minisztérium 
támogatásának köszönhetően 
került felújításra. A hivatalos 

átadással azonban még várni 
kell, amíg az időjárás nem eny-
hül. A területet előreláthatólag 
márciusban nyitják meg a láto-
gatók előtt.

Az egészségügyi nővérek a betegek ré-
szére tanácsot adhatnak majd a sza-
badon forgalmazott gyógyszereket, 
valamint a dietetikus és egészségügyi 
segédeszközöket illetően. Ez derül ki 

a minisztérium által kidolgozott ren-
deletből, melyben meghatározzák a 
betegápolói gyakorlat terjedelmét. A 
dokumentum jelenleg tárcaközi egyez-
tetésen van, de már február közepén 

hatályba kívánják léptetni. A tárca 
közölte, hogy a jelenleg alkalmazott 
gyakorlatra reagál, és a hatáskörö-
ket a végzettség és a szakmai felké-
szültség alapján állapítja meg.

A minisztérium a dokumen-
tum alkalmazásától az ápolók 
által nyújtott beteggondozás 
minőségi javulását reméli. Az 
egészségügyi nővérek a ren-
delet alapján a betegek részére 
tanácsot adhatnak a szabadon 
forgalmazott gyógyszerekre, a 
dietetikus és egészségügyi se-

gédeszközökre vonatkozólag. 
Úgyszintén az orvos rendelete 
alapján eltávolíthatják majd a 
varratokat, vagy gyomorszon-
dát, illetve érkezelőt vezethet-
nek be.
A nővéreket három kategó-
riába sorolják, így lesz az 
alapellátást biztosító nővér, 

specializált nővér és haladó 
gyakorlattal rendelkező me-
nedzsernővér. A besorolásuk 
és a hatáskörük az elért vég-
zettségüktől és a megszerzett 
gyakorlattól függ majd. Az 
alapellátást nyújtó nővér fogja 
végezni a szokásos ápolói te-
vékenységet. Felméri a beteg 
egészségi állapotát, előzetes 
szem- és hallásvizsgálatot, pa-
kolásokat és borogatást végez-
het. Ezenkívül igazolásokat és 
kezeléssel kapcsolatos jelenté-
seket állíthat ki.
A specialista nővér a heveny 
megbetegedésekkel küszkö-
dő páciensekről gondoskodik 
majd a kijelölt munkahelye-
ken.

A haladó gyakorlattal rendel-
kező nővérnek legalább öt év 
gyakorlattal, valamint az ápo-
lói szakterületen megszerzett 
magasabb fokú végzettséggel 
kell majd rendelkeznie. Az 
adott műszakban vezető sze-
repet fog betölteni a nővérek 
körében, dönthet majd a beteg 
ápolási tervéről, s az orvos-
sal végzett konzultációk után 
vérvételre és más hasonló ki-
vizsgálásra utalhatja majd a 
beteget. A menedzsernővérnek 
az adott munkahelyen a ter-
vező szerepét is be kell majd 
töltenie. Hozzá fog tartozni az 
egészségügyi ellátás kockáza-
tának menedzselése, s a bete-
gek véleményeztetése.

Nővérek ezentúl orvosszerepben is?
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

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

Az utolsó lecke

humor-csokor
A székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben: zavarja a zenekar 
hangos játéka. Odahívatja a pincért:
– Mondja, főúr, meg lehet kérni a zenekart, mit játsszanak?
– Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
– Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább pókert...

– Halló! mennyibe kerül önöknél egy foghúzás?
– Hétezer forint.
– Nem lehetne olcsóbban?
– Hát, érzéstelenítés nélkül négyezer.
– Túl drága. Megoldható olcsóbban?
– Ha a doktor úr helyett az egyik gyakorló orvos csinálja, akkor csak 
kétezer.
– Nagyszerű! Szeretném, ha előjegyeznék az anyósomat hétfőre.

A kopasz skót bemegy a gyógynövényboltba:
– Állítólag az önöknél kapható hajnövesztő csodákat művel... Én is ki-
próbálnám.
– Rendben – feleli az eladó. – Kicsi vagy nagy üveggel kér?
– Kis üveggel kérek – feleli skót –, nem szeretnék túl gyakran fodrász-
hoz járni.

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Boldogság és szenvedély 
jellemzi ezt a hetet. Igazán nem érezheti magát elhanyagolva, 
hiszen számtalan pozitív visszajelzést kap és több tekintetben 
is megerősítik önbizalmát. Önértékelése helyrekerül, mintha le-
szakadtak volna önről a korábbi fékek és gátak.
HALAK (február 21. – március 20.) Ne hunyjon szemet apróbb 
testi tünetei fölött. Bizonyos időszakokban sokkal közvetlenebb 
a kapcsolat lelki állapotunk és fizikai testünk között. Ilyenkor 
a legkisebb le nem reagált lelki szükséglet is azonnal betegség 
szintjén jelentkezik. Ne várja meg, hogy ezek súlyosbodjanak, 
foglalkozzon velük azonnal.
KOS (március 21 – április 20.) Érdemes felkészülnie egyfajta 
vizsgára. Az élet – akár egy szigorú tanár – most komolyan 
számonkéri önön, hogy megtanulta-e a leckéket. Több helyzet 
is ismétlődhet az életében, de természetesen bármikor megte-
heti, hogy másképp reagál, más döntéseket hoz, mint koráb-
ban.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha túlságosan ragaszkodik 
a mindennapok kialakult rutinjához, kap ugyan egy remek 
keretet az élethez, de bármilyen kis változás megfosztja biz-
tonságérzetétől. Maradjon rugalmas, őrizze meg azt a képes-
ségét, hogy minden helyzetben mer újat lépni, ismeretlen le-
hetőségeket kipróbálni.

IKREK (május 21. – június 21.) Bár számíthat nehézsé-
gekre és kihívásokra ezen a héten, összességében mégis azt 
fogja érezni, hogy eredményes hete volt. Olyan feladato-
kat kap csak, amelyek megoldásához már felnőtt, amelyek 
semmilyen tekintetben nem jelentenek gondot önnek, de 
azért megmozgatják.
RÁK (június 22. – július 22.) Rendelkezésére áll mindaz 
az erő, amire mostani feladataihoz szüksége van. A kérdés 
csupán az, vajon be tudja-e úgy osztani, hogy végig kitart-
son. Hajlamos most teljes erejével belevetni magát a mun-
kába és életének minden más területéről megfeledkezni. 
Bátrabb és radikálisabb, mint általában.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten meg-
újíthat régi kapcsolatokat, illetve ezzel együtt régi problé-
mákat is. Vegye fel a kesztyűt, vállalja a kihívást. Elegen-
dő tapasztalata van ahhoz, hogy valós megoldást találjon a 
problémákra, bár hajlamos tiltott ajtókat is feszegetni, ami 
nem várt következményekkel járhat.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Időnként úgy érzi, 
jár önnek annyi szabadság, hogy nem ígér semmit, csak pilla-
natnyi kedve szerint cselekszik. Jó azonban, ha tisztában van 
saját mozgatórugóival. Ez a fajta látszatszabadság sokszor 
egyszerűen az elkötelezettség, a felelősségvállalás hiányáról 
árulkodik.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Birtokába jut 
ezen a héten néhány információnak, melyek megemésztése 
nem megy olyan könnyen. Elsősorban magánéletének bé-
kéjét féltheti, hiszen a felröppent pletykák miatt magyaráz-
kodásra kényszerül. Előkerülhetnek tabutémák is, hiszen 
most mindent, így a kevésbé népszerű problémaköröket is 
rendezni kell.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Étrendjét mindig az 
aktuális kihívásoknak és feladatoknak megfelelően kell össze-
állítania. Egy-egy fizikailag megterhelő időszakban nyugodtan 
ehet több és tartalmasabb ételt, mint máskor, de arra figyeljen 
oda, hogy ha újra kevesebbet kell teljesítenie, szokjon vissza a 
kímélő étrendre, különben gyorsan felszedhet néhány kilót.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szerencsés hétre szá-
míthat. Már nem csak álmodozhat a sikerről, meg is tapasztal-
hatja. Talán csak a szerelmi életében kell egy kicsit türelmesnek 
lennie, de a hét második felében ezen a téren is fellendülésre, 
illetve kellemes, ha nem is sorsfordító eseményekre számíthat.
BAK (december 22. – január 20.) Ne gerjesszen szükségtelen 
stresszhelyzeteket! Ezt úgy tudja most elkerülni, hogy nem já-
ratja magát – és környezetét – csúcsra. Most inkább az újítások 
erejében higgyen és ne a kemény munka hatékonyságában. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy lustálkodjon, de használja kreatí-
van az energiáját.

Növényvédelem
Január a kertekben

Metszés és karbantartás
Az előző években ilyenkor 
már elkezdődtek a kertek-
ben a fametszések. Most 
azonban türelemre intjük a 
kertbarátokat. A kellemes, 
szinte tavaszias időjárásban 
már beindult 
a fák „vér-
ker ingése”, 
s a levágott 
ágak helye 
sérülékennyé 
válik. Nagy 
valószínűség 
szerint még 
k o m o l y a b b 
fagy is vár-
ható, s ezért ajánlatosabb tü-
relemmel várni a valóban ta-
vaszt jelentő felmelegedésre. 
Múlt héten már ajánlottuk, 
hogy +5 oC esetén ajánlatos 
a téli lemosó permetezést 
elvégezni. Addig élvezzük a 
természet adta nyugodt na-
pokat és készüljünk lélekben 
arra, ha a hideg már felen-
ged, és minden percünket a 
kertben tölthetjük.
Ha majd véglegesen enyhül-
ni látszik az időjárás, akkor 

nyugodtan végezzünk el ki-
sebb kerti teendőket, mint pél-
dául:
Távolítsuk el a lombhullató 
növényekről az elszáradt le-
veleket és virágfejeket, hogy 
a tavaszi indulás könnyebben 

kezdődjön a 
n ö v é n y e i n k 
számára. A 
levágott (nem 
beteg) része-
ket a kom-
poszthoz ad-
hatjuk.
Január vége 
felé távolít-
sunk el né-

hány nagyobb hunyorlevelet, 
hogy a virágok jobban és tá-
volabbról is láthatóak legye-
nek a kertben. Ezt csak hosz-
szabb fagymentes időszakban 
végezzük, hogy ne sérüljön a 
növény.
Sétáljunk végig a kertben és 
ellenőrizzik a növények ál-
lapotát, így már előre fel tu-
dunk készülni a lehetséges téli 
károk orvoslására. Ezek közé 
tartozik a fák, a bokrok és a 
gyep állapotának ellenőrzése, 

de ilyenkor jól látszik, hogy 
milyen kültéri faelemnek lesz 
szüksége egy esetleges tava-
szi festésre.

A veteményesben
Kezdjük el megtervezni az 
idei veteményeskertet. Mit 
szeretnénk benne termesz-
teni? Mikor mi következik 
majd egymás után az ágyás-
ban? Elsősorban azért ér-
demes akár konténerben is 
termesztenünk, mert a saját 
termés íze mindig sokkal fi-
nomabb, mintha a boltban 
vásároltuk volna. Rugaszkod-
junk el a megszokott ízektől 
és látványtól, mert így olyan 
zöldségek kerülhetnek az 
asztalunkra, amelyekkel nem 
igen találkozunk az árusok 
standjainál és ezáltal az éte-
leink is ízletesebbek és válto-
zatosabbak lesznek.
Mulcstakarással védjük a ta-
lajt a kiszáradástól.
Korai üvegházi neveléshez 
már elvethetjük a paradi-
csommagokat. A korán kihaj-
tott terméseknél használjunk 
üvegbúrát, ami melegen tartja 
a talajt a növény körül.
Január közepétől már tálcára 
vethetjük az igazán hidegtűrő 
fűszernövényeket. Ilyen pél-
dául a turbolya, a petrezse-
lyem és a koriander. A pet-
rezselyemmagot vetés előtt 
mossuk át langyos vízben, 
majd egy éjszakára csoma-
goldjuk be papír törlőkendő-
be és csak ezután vessük el. 
Így a mag sokkal gyorsabban 
fog kicsírázni.
  -la-

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:
 vágva, hasítva, kalodában,
 big bag zsákban, ömlesztve,
 erdei méterre.

2018-ban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Komárom
UHLIE– DREVO NA KÚRENIE 

SZÉN – TŰZIFA

Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók

kályhák (Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

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

REKOM
Rekonštrukcia bytov

Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051,

0905 450 570

skoda-auto.sk

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

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.

ÚJ ŠKODA KAROQ NÉGY KERÉK INTELLIGENS MEGHAJTÁSSAL.

AZ ÚJ ŠKODA KAROQ
   MEGY EZ MÁSKÉPP IS
    Told ki a határaid!

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

Autószerelő
végzettséggel

mun katársakat keresünk  
autószerelő műhelyünkbe.
 * Komáromi járás
 * B-jogosítvány

Tel./kontakt: 
0908 944 944

Házbiztosítás!  
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195.

* Kiadó 30 m2-es üzlethelyi-
ség Komáromban, a Petőfi 
utca 11. szám alatt. Tel.: 0905 
348 611
* Árpa eladó. Tel.: 0915 343 
546.

Eladó
fűszerpaprika Gútán

Tel.: 0908 853 224

WALDEK s. r. o. 

Bejárati ajtók
már  

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.
Börze Komáromban minden vasárnap

Eladás – vásárlás. Tel.: 0903762511.

Rokkantnyugdíjas 37 éves 
férfi részidős (4-órás) mun-
kát vállala Komáromban.

Tel.: 0907 220 363.
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MŰSORA JÁNLAT
január 20-tól  26-ig

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

TV2
7.00 TV2-matiné, 8.30 
Tom és Jerry, 9.00 Maci 
Laci, 10.30 Az év házi-
asszonya, 12.40 Gyilkos 
sorok (amer.), 13.45 Dok-
tor House (amer.), 14.45 A 
szultána (török), 15.50 Őr-
angyalok (olasz), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Indiana Jones 
(amer.), 21.30 Korhatáros 
szerelem (magyar), 22.30 
Tök alsó 2 (amer.), 0.20 
Nyerő páros (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 10.50 
Dallas (amer.), 12.10 Nyu-
gi, Charl ie! (amer.), 12.40 
Észak és dél (amer.), 
14.50 Négyen egy gatyá-
ban 2 (amer.), 18.00 Hír-
adó, 19.20 A kis hableány 
(amer.), 21.05 Az ór iásölő 
(amer.), 23.45 Az újságos 
f iú (amer.), 1.55 A menta-
l ista (amer.)

RTL II
11.00 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 13.00 Az 
élet prada nélkül (mexikói-
amer.), 15.00 Jön a baba, 
16.00 A gyanú árnyékában, 
20.00 Alkonyat (amer.), 
22.15 Castle (amer.), 23.15 
A Stonehearst elmegyógy-
intézet (amer.)

M2
11.20 Pin kód, 12.45 Ví-
zipók-Csodapók, 12.50 
Loopdidoo, 13.10 Tatonka 
tör ténetei, 15.15 Vasjan-
kó, 16.40 A gumimacik, 
19.45 Zou, 20.15 Tanárok 
gyöngye (német), 21.05 Én 
vagyok it t!, 22.45 MR2 
Akuszt ik

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met) ,  12 .50 Pe r u ,  Ch i le , 
13.20 K i ncsvad ászok 
(a mer.) ,  15.20 Ta nu l-
má ny a  nők ről  (mag ya r) , 
17.55 Nő a z e sély,  18.35 
Szerencseszombat ,  19.30 
A Dal ,  22 .25 Tax isofőr 
(a mer.) ,  0.20 Ö nök ké r-
t ék 

Duna World
11.30 Szerelmi láz (ma-
gyar), 13.20 Dobó János 
építész , 14.15 Hangvil-
la , 16.25 Új idők, új da-
lai , 16.55 Hétvégi belé-
pő, 19.25 Ízőrzők, 20.00 
Mindenből egy van, 21.35 
Fábr y, 22.55 Tóth János 
(magyar), 23.55 Opera 
Café, 1.35 Tanulmány a 
nőkről (magyar)

Pozsony 1
12.25 Mesefilm, 13.10 
Clarence, a kancsal orosz-
lán (amer.), 14.40 Énekel 
a föld, 16.20 Szlovákia, 
szeretlek!, 17.55 A szo-
cializmus fétisei, 19.00 
Híradó, 20.30 Énekel a 
Föld, 22.00 Agatha Chris-
tie: Miss Marple (angol), 
23.30 Clarence, a kancsal 
oroszlán (amer.)
Pozsony 2
11.40 Tudományos maga-
zin, ,  13.10 Sport ,  14.05 
Műkorcsolyázás.  16.20 
Színészlegendák, 18.00 
Műkorcsolyázás,  20.35 
A holló útja (szlovák), 
22.00 Fargo (amer.) , 
22.55 A híd (svéd)

Markíza tv 
10.05 Agymenők (amer.), 
10.30 Szuper páros 
(amer.), 11.00 Charlie an-
gyalai (amer.), 13.10 A 
lázadó (amer.), 15.30 Har-
ry Potter és az azkabani 
fogoly (amer.), 18.20 Pil-
lanatok az operabálból, 
19.00 Híradó, 20.30 Gyil-
kos páros (amer.), 22.35 
Másnaposok, 0.45 Hippi-
túra (amer.)

JOJ TV
12.05 Szuper karaoki, 
12.50 A futár (amer.), 
14.45 Ahol a hősök szület-
nek (amer.), 16.50 Szün-
idő, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Csillagaink-
ban a hiba (amer.), 23.20 
Jump Street 21 (amer.), 
1.40 Strandszerelem 
(amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 18.00 Híradó, 18.30 
Ma este, 19.30 Híradó, 
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma 
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02 
Éjszakai program

TV2
7.00 TV2 matiné, 11.05 
Több mint testőr, 12.45 
Gyilkos sorok (amer.), 
13.50 Doktor House 
(amer.), 14.50 Az öt legen-
da (amer.), 17.25 Ripost , 
18.00 Tények, 18.55 Tök 
állat (amer.), 20.35 Hófe-
hérke és a vadász (amer.), 
23.10 A tengerészgyalo-
gos (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.55 
Nyugi, Charlie! (amer.), 
12.25 Az év hotele, 13.30 
Házon kívül, 14.00 A vé-
delmező (amer.), 16.15 Tan-
túra (amer.), 18.00 Híradó, 
18.50 Gyerekjáték (amer.), 
21.15 Könnyű nőcske 
(amer.), 23.05 Kalandférgek 
2 (amer.)

RTL II
11.50 Az élet prada nél-
kül (mexikói-amer.), 13.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
18.50 Alkonyat (amer.), 
21.00 Négy karácsony 
(amer.), 22.50 Másnaposok 
szerencséje (amer.), 0.40 
Egy szőkénél jobb a kettő 
(amer.)

M2
12.45 Vízipók-Csodapók, 
13.10 Tatonka tör ténetei , 
15.15 Az aranylúd, 16.40 
A gumimacik , 17.25 Jake 
és Sohaország kalózai , 
17.50 Dr. Plüssi , 18.15 
Lil i ,  a k is boszorkány 
(német), 20.15 Tanárok 
gyöngye (német), 21.10 
Az órák (amer.), 23.40 
Van egy határ (magyar) 

Duna tv
13.15 Európai piacok és 
vásárcsarnokok, 14.10 
Múzeumtúra , 14.40 Rex 
felügyelő (osz t rák-né -
met), 15.30 A csúnya lány 
(magyar), 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Alpesi őr járat 
(olasz), 19.35 Magyaror-
szág szeretlek!, 21.10 A 
sziget (amer.), 23.30 Teréz 
(angol)

Duna World
10.40 A Dal, 13.20 Na-
gyok, 13.55 Magyaror-
szág első v i lághábor úja , 
14.50 Ismerd meg!, 16.50 
Hétvégi belépő, 18.55 Öt 
kont inens, 19.25 Szerel-
mes föld rajz , 21.00 Hír-
adó, 21.35 Székely kál-
vár ia , 22.30 Hogy volt?, 
2.20 A csúnya lány (ma-
gyar)

 Pozsony 1
13.00 Az ajtó mögöt t , 
13.25 Poi rot (angol), 
15.40 Csendőr tör ténetek , 
17.10 I lyenek voltunk, 
18.15 Konyhám t itka , 
19.00 Híradó, 20.30 Ra-
gan bácsi (szlovák), 21.30 
K r istályszár ny, 23.35 
Poi rot (angol)

Pozsony 2
12.00 Műkorcsolyá-
zás, 14.55 Öröm az élet , 
15.45 Jégkorong, 18.40 
Est i mese, 20.00 Hírek , 
20.10 Vivát , Benyovsz-
ky!, 21.25 Apám nevében 
(angol), 23.35 Yojimbo 
( japán)

Markíza tv
8.30 Harry Potter és az az-
kabani fogoly (amer.), 11.25 
Chart Show, 13.30 Duso 
felügyelő (szlovák), 14.50 
I.e. 10 000 (amer.), 17.00 
Felvég, alvég, 18.20 Szom-
szédok (szlovák), 19.00 Hír-
adó, 20.30 A Bourne-hagy-
gaték (amer.), 23.10 Halálos 
fegyver (amer.), 

JOJ TV
10.05 Kincsvadászok 
(amer.), 11.50 Szülői fel-
ügyelet nélkül (amer.), 
14.00 Elvarázsolt kastély 
(amer.), 15.50 Új kertek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 A ka-
tona (amer.), 22.50 A jó, a 
rossz és a halott (amer.), 
0.35 Kálvária (angol), 
2.55 Új lakások

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 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 Indiana Jones (amer.), 
0.55 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.45 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.00 Rendőrakadé-
mia (amer.), 15.05 Szulej-
mán (török), 16.15 Story 
Extra, 16.45 A szeretet út-
ján (török), 18.00 Híradó, 
19.05 Fókusz, 19.45 Barátok 
közt, 20.25 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.40 Dr. Csont 
(amer.), 22.45 Halálos fegy-
ver (amer.)

RTL II
11.55 A hidegsebész 
(amer.), 12.50 Segítség, baj-
ban vagyok!, 13.50 A gyanú 
árnyékában, 14.50 Showder 
Klub, 16.30 Segítség, baj-
ban vagyok!, 18.30 Showder 
Klub, 19.30 Oltári csajok 
(magyar), 22.00 Showder 
Klub, 23.00 Barátok közt, 
23.30 Az élet csajos oldala 
(amer.)

M2
11.45 Kérem a következőt!, 
12.25 Rozsdalovag, 12.50 
Nálatok laknak állatok?, 
13.20 Pupákok, 15.40 Julio, 
a nyúl, 16.20 Mesélj nekem!, 
18.00 Mickey egér játszó-
tere, 19.40 A bűvös körhin-
ta, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.00 Holnap tali!, 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Akusztik, 
0.40 Lola (amer.-kolumbiai)

Duna tv
13.15 Honfoglaló, 14.10 
Don Mat teo (olasz), 15.15 
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, 20.25 
Kékfény, 21.20 Éjszakai 
szolgálat (angol), 22.30 
Az ajtó (magyar-német), 
0.10 Az elkóborolt túrázó 
(angol)

Duna World
11.35 Egy pofon, egy csók 
(magyar), 13.45 Ízőrzők, 
14.50 Család-barát, 16.25 
Roma magazin, 16.55 Do-
movina, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.05 Itthon vagy!, 
19.25 Hazajáró, 20.00 Hogy 
volt?, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló, 0.05 Mindenki 
akadémiája, 0.35 Dicsőség 
a hősöknek!

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.00 
Amy bírónő, 14.50 Igaz tör-
ténetek, 16.25 Csodálatos 
tájak, 16.55 Talkshow, 17.50 
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 Beszél-
getés a kertésszel (francia), 
22.20 Riporterek, 22.50 La-
birintus (cseh), 23.55 Nash 
Bridges (amer.) 

Pozsony 2
11.40 Mesék, 11.50 Élő pa-
noráma, 15.35 Nemzetiségi 
magazin, 18.30 Esti mese, 
20.00 Hírek, 20.10 A di-
agnózis, 21.30 Párizs ízei, 
22.30 Rablás olasz módra 
(olasz-angol) 

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.10 Felvég, al-
vég, 22.15 Kung-fu (amer.)

JOJ TV
12.25 Topsztár, 12.50 A leg-
szebb lakások, 13.50 Új la-
kások, 14.55 Tárgyalóterem, 
17.00 Híradó, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkog-
nitó, 23.35 Gyilkos Miami 
(amer.), 0.35 Brilliáns elmék 
(amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 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 szo-
balányok (amer.), 23.25 Lán-
goló Chicago (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.45 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.00 Rendőrakadé-
mia (amer.), 15.05 Szulej-
mán (török), 16.15 Story 
Extra, 16.45 A szeretet út-
ján (török), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz, 19.45 Barátok 
közt, 20.25 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 21.35 Castle (amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 A gyanú árnyé-
kában, 14.50 Showder Klub, 
15.55 Barátok közt, 16.30 Se-
gítség, 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 Az élet csajos oldala 
(amer.)

M2
12.25 Rozsdalovag, 15.00 
Traktor Tom, 15.40 Julio, a 
nyúl, 16.10 Állatkerti sétány, 
17.35 A dzsungel könyve, 
18.00 Mickey egér játszóte-
re, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Zsaruvér (amer.), 23.30 Ku-
lisszák mögött, 0.25 Lola 
(amer.-kolumbiai)

Duna tv
12.00 Híradó, 13.20 Hon-
foglaló, 14.15 Don Matteo 
(olasz), 15.20 A vidéki dok-
tor (német), 16.10 Mámoros 
szerelem (mexikói), 17.55 
Nő az esély, 18.35 Végtelen 
szerelem (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Önök kérték, 
21.25 Velvet Divatház (spa-
nyol), 22.20 Laura rejtélyei 
(amer.), 23.10 Szerelem a ha-
todikon (amer.)

Duna World
11.25 Az ember melegség-
re vágyik (magyar), 13.45 
Szerelmes földrajz, 14.40 
Család-barát, 16.15 Nem-
zetiségi magazinok, 17.35 
Ízőrzők, 18.10 Gasztroan-
gyal, 19.30 Hazajáró, 20.00 
Van képünk hozzá, 21.35 Ri-
dikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Amy bírónő, 14.55 Igaz tör-
ténetek, 16.25 Csodálatos 
tájak, 16.55 Sherlock Hol-
mes kalandjai, 17.50 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 A 
klinika (német), 22.10 Éjfé-
li nap (svéd-francia), 23.10 
Törvény és rend, 23.50 Nash 
Bridges

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.55 
Új-Zéland, 14.35 Tudományos 
magazin, 15.35 Ruszin maga-
zin, 17.45 Szia, Szlovákia!, 
18.30 Esti mese, 19.55 Hírek, 
20.10 Maffiatörténetek, 21.05 
Poirot bőrében, 23.45 Az is-
meretlen holokauszt 

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 12.55 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
12.25 Topsztár, 12.50 Leg-
szebb lakások, 13.50 Új la-
kások, 14.55 A tárgyalóte-
rem, 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.), 
23.10 Rosewood (amer.) 

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

TV2
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 (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.00 A 
piramis, 20.35 Pénzt vagy 
éveket!, 22.00 Tények ext-
ra, 22.25 Apa ég! (amer.), 
0.50 Az indíték (kanadai)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.45 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.00 Rendőrakadé-
mia (amer.), 15.05 Szulej-
mán (török), 16.15 Story 
Extra, 16.45 A szeretet út-
ján (török), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz, 19.45 Bará-
tok közt, 20.25 Éjjel-nap-
pal Budapest, 21.35 Szulej-
mán (török), 22.45 Házon 
kívül

 RTL II
11.00 A szállító (francia), 
11.55 A hidegsebész (amer.), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.50 Showder Klub, 
16.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.30 Showder Klub, 
19.30 Oltári csajok (magyar), 
20.30 Oltári csajok (magyar), 
22.00 Showder Klub Best of

M2
13.25 Nils Holgersson utazásai, 
14.20 Pocoyo, 15.00 Traktor 
Tom, 16.00 Béku és barátai, 
16.05 Állatkerti sétány, 17.00 
Eperke és barátai, 17.35 A 
dzsungel könyve, 18.45 Dóra, 
a felfedező, 19.40 A bűvös kör-
hinta, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.00 Holnap tali (magyar), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 Zsa-
ruvér (amer.), 0.25 Lola (amer.-
kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 13.20 Hon-
foglaló, 14.15 Don Matteo 
(olasz), 15.15 A vidéki dok-
tor (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 (an-
gol), 21.35 Háború és béke 
(angol), 22.35 Megáll az idő 
(magyar)

Duna World
11.35 Pillangó (magyar), 
13.20 Magyar gazda, 13.45 
Noé barátai, 14.50 Család-
barát, 16.25 Nemzetiségi 
magazinok, 17.30 Ízőr-
zők, 18.10 Gasztroangyal, 
19.05 Itthon vagy!, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 0.05 Mindenki 
akadémiája, 0.35 Dicsőség 
a hősöknek!

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.00 
Amy bírónő, 14.55 Igaz tör-
ténetek, 16.25 Csodálatos 
tájak, 16.55 Sherlock Hol-
mes kalandjai, 18.20 Öten 
öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 330 éve született Já-
nošík, 23.15 Nash Bridges 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.25 
Dokumentumfilm, 14.35 A 
diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 17.00 Hírek, 17.15 
Szlovák falvak enciklopédi-
ája, 18.30 Esti mese, 20.00 
Hírek, 20.10 Dokumentum-
film, 21.10 Kalasnyikov 
nyomában, 23.35 Jánošík

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.05 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.05 Családi tör ténetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi tör té-
netek, 17.00 Híradó, 17.25 
Ref lex, 19.00 Híradó, 
20.30 Char t Show, 22.35 
Hívj! (amer.), 0.20 A men-
talista (amer.)
JOJ TV
12.25 Topsztár, 12.50 A 
legszebb lakások, 14.55 A 
tárgyalóterem, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Farkasok (szlovák), 21.40 
Minden, amit Ander szeret, 
22.20 Taken (amer.), 0.10 
Rosewood (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 13.35 
Családi titkok, 14.45 Paula 
és Paulina, 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 
Bosszú vagy szerelem (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.00 A 
piramis, 20.35 Pénzt, vagy 
éveket!, 22.35 Tények extra, 
23.25 NCIS (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.45 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.00 Rendőrakadé-
mia (amer.), 15.05 Szulej-
mán (török), 16.15 Story 
Extra, 16.45 A szeretet út-
ján (török), 18.00 Híradó, 
19.05 Fókusz, 19.45 Bará-
tok közt, 20.25 Éjjel-nap-
pal Budapest, 21.30 Vá-
lótársak (magyar), 22.35 
Halálos fegyver (amer.), 
0.05 Magyarul Balóval

RTL II
10.00 A narancsvidék 
(amer.), 11.00 A szállító 
(francia), 12.50 Segítség, 
bajban vagyok!, 13.50 A 
gyanú árnyékában, 14.50 
Showder Klub, 16.30 Segít-
ség, bajban vagyok!, 18.30 
Showder Klub, 19.30 Oltá-
ri csajok (magyar), 22.00 
Showder Klub, 23.30 Az élet 
csajos oldala (amer.)

M2
12.25 Rozsdalovag, 13.20 
Pupákok, 13.25 Nils Hol-
gersson kalandjai, 14.20 
Pocoyo, 15.15 Bori, 17.25 A 
dzsungel könyve, 18.00 Mic-
key egér játszótere, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.00 Hol-
nap tali! (magyar), 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Zsaruvér 
(amer.), 0.25 Lola (amer.-
kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.45 Jamie 
30 perces kajái, 14.10 
Don Mat teo (olasz), 15.10 
A vidéki doktor (német), 
16.00 Mámoros szerelem 
(mexikói), 16.45 Szeren-
cse híradó, 17.55 Nő az 
esély, 18.35 Végtelen sze-
relem (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Tóth János 
(magyar), 22.20 Szerel-
mi játszma (amer.), 23.55 
Édes Anna (magyar), 1.30 
Szerelmes földrajz

Duna World
11.30 A szigetvári vérta-
núk (magyar), 14.15 Ma-
gyar krónika, 14.50 Csa-
lád-barát, 17.30 Ízőrzők, 
18.10 Gasztroangyal, 19.05 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Szenes Iván em-
lékkoncert, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Amy bírónő (amer.), 14.50 
Igaz tör ténetek, 16.25 Cso-
dálatos tájak, 16.55 Sher-
lock Holmes kalandjai, 
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.35 Szerelem 
olasz módra (német), 23.05 
Törvény és rend, 23.45 
Nash Bridges

Pozsony 2
11.45 Élő panoráma, 15.10 
Jánošík, 16.25 Spanyol 
nyelvtanfolyam, 16.50 
Nemzetiségi magazin, 
17.45 Szia, Szlovákia!, 
18.30 Mesék, 20.00 Hír-
adó, 20.10 Jánošík, 0.55 
Rendőrség

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Jószom-
szédi viszonyok, 12.00 Csa-
ládi történetek, 13.00 A men-
talista (amer.), 17.00 Híradó, 
17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 Duso 
felügyelő (szlovák), 21.40 Jó 
tudni!, 22.40 Jószomszédi vi-
szonyok

JOJ TV
12.00 Híradó, 12.25 Top-
sztár,  12.50 A legszebb 
lakások, 13.50 Új laká-
sok, 14.55 A tárgyalóte-
rem, 17.55 Főzd le anyá-
mat!,  19.00 K r imi ,  19.30 
Hí radó, 20.35 Inkognitó, 
23.15 Összeomlás,  23.55 
Rosewood (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 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 Tök állat (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 12.45 
Éjjel-nappal Budapest, 14.00 
Rendőrakadémia (amer.), 
15.05 Szulejmán (török), 16.15 
Story Extra, 16.45 A szeretet 
útján (török), 18.00 Híradó, 
19.05 Fókusz, 19.45 Barátok 
közt, 20.25 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 21.40 Kutya hideg! 
(amer.), 1.10 Odaát (amer.)

RTL II
11.00 A szállító (francia), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 A gyanú árnyé-
kában, 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 Az élet 
csajos oldala (amer.)

M2
12.25 Rozsdalovag, 13.20 
Pupákok, 13.25 Nils Hol-
gersson kalandjai, 14.20 
Pocoyo, 15.15 Bori, 17.25 A 
dzsungel könyve, 18.00 Mic-
key egér játszótere, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.00 Hol-
nap 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 Hon-
foglaló, 14.15 Don Mat-
teo (olasz), 15.20 A vidéki 
doktor (német), 16.10 Má-
moros szerelem (mexikói), 
17.00 Ridikül, 17.55 Nő az 
esély, 18.35 Végtelen sze-
relem (török), 20.25 Szent 
György és a sárkány (né-
met-angol), 22.05 Az élet 
szép (olasz) 

Duna World
11.25 Gombó kinn van (ma-
gyar), 13.20 Kosár, 13.45 
Rúzs és selyem, 14.05 
A rejtélyes XX. század, 
14.50 Család-barát, 16.25 
Életkerék, 16.55 Öt konti-
nens, 17.30 Ízőrzők, 18.10 
Gasztroangyal, 19.10 Itt-
hon 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 Cso-
dálatos tájak, 16.50 Sher-
lock Holmes kalandjai, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 Szlovákia, 
szeretlek!, 22.00 Doku-
mentumfilm, 22.40 Szom-
bat esti láz (amer.), 0.35 
Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2
8.55 Élő panoráma, 9.30 
Tenisz, 15.35 Szemtől 
szemben, 17.45 Szia, Szlo-
vákia!, 18.30 Esti mese, 
20.00 Híradó, 20.10 A 
család, 20.40 Nagy Kata-
lin (orosz), 22.20 Persona 
(svéd), 23.40 Jazz

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.00 Családi tör téne-
tek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószom-
szédi viszonyok, 16.00 
Családi tör ténetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Az ost ravai 
(cseh), 22.35 Terminátor 
(amer.), 1.00 A mentalista 
(amer.)

JOJ TV
8.40 A tárgyalóterem, 
12.25 Topsztár, 12.50 A 
legszebb lakások, 13.50 
Új lakások, 15.00 Tár-
gyalóterem, 17.55 Főzd 
le anyámat, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Áll az 
alku, 21.55 Döntő játszma 
(amer.), 0.00 A drónok 
háborúja (amer.)
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GRATULÁLUNK

S Z U D O K U

Elkészítése:
A húst megmossuk, lecsepegtetjük, papírkendővel szárazra töröljük, 
meghintjük sóval és borssal. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, bele-
tesszük a combokat, élénk tűzön mindkét oldalukat megkapatjuk (3+3 
perc), majd alájuk öntjük a bort, lefedjük, és mérsékelt tűzön puhára 
pároljuk-sütjük (20-25 perc).
A gombát megtisztítjuk, nem túl vékonyra felszeleteljük. A fokhagy-
magerezdeket meghámozzuk. Mélyebb serpenyőben/wokban felhe-
vítjük a vajat/margarint, beledobjuk a gombát, hozzáadjuk az eltördelt 
cseresznyepaprikát és az áttört fokhagymát, gyakran megkeverve 4-5 
percig pirítjuk. Megszórjuk kakukkfűvel, ízlés szerint sóval és frissen 
őrölt borssal, további 2 percig forraljuk (jócskán ereszt levet!). A sütőt 
előmelegítjük 200 °C-ra.
A paradicsommártáshoz meghámozzuk a hagymát, apró kockákra vág-
juk, és megfonnyasztjuk a csirke alól elvett 1-2 ek. zsiradékban. Levé-
vel együtt hozzáadjuk a paradicsomot és a provence-i fűszerkeveréket, 
ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, élénk tűzön 15 percig forraljuk-sűrít-
jük, végül beleforgatjuk a finomra vágott bazsalikomleveleket.
Enyhén sós, bő vízben kifőzzük a tésztát, leszűrjük, lerázzuk róla a vi-
zet, és egyenesen a fokhagymás gombára csúsztatjuk. Meglocsoljuk a 
csirke pecsenyelevével, lazán összekeverjük, felét egy közepes méretű, 
mélyebb tűzálló tálba vagy tepsibe terítjük. Elrendezzük rajta a csirke-
combokat, bevonjuk a mártás felével, aztán a maradék tészta és mártás, 
végül a reszelt sajt következik. A sütő közepére betolt rácson aranybar-
nára sütjük (30-35 perc), tálalás előtt 10 percig pihentetjük.

Hozzávalók:
8 felső csirkecomb
2 ek. olaj
só, bors
1 dl száraz fehérbor
400 g sampinyongomba
4-6 gerezd fokhagyma
2 ek. vaj/margarin
1/4 cseresznyepaprika
2 szál friss vagy 1/4 kk. szárí-
tott kakukkfű
400 g csuszatészta
100 g reszelt füstölt sajt
A mártáshoz:
1 nagy fej hagyma

2 doboz hámozott, felaprózott 
paradicsom (400 g/db)
1 kk. provence-i fűszerkeverék
8-10 bazsalikomlevél

Farsangi fánkCsirkés rakott csusza
Hozzávalók:

A tésztához:
500 g finomliszt
1,25 dl tej
1 kk.+60 g kristálycukor
40 g élesztő
110 g vaj/margarin
6 tojássárgája
2 tojás
1 csipetnyi só
1 tasak (10 g) bourbon vaníliás 
cukor
1 kk. őrölt fahéj vagy mézes-
kalácsfűszer
1/2 (bio)citrom reszelt héja
2 ek. rum

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január 20-án Fábián, Sebestyén
január  21-én Ágnes
január  22-én Vince, Artúr
január  23-án Zelma
január  24-én  Timót
január 25-én Pál
január 26-án Vanda
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Elkészítés:
A tésztalapok elkészítése:
A lisztet (kelesztő)tálba szitáljuk, közepébe mélyedést készítünk. 
A tejet meglangyosítjuk, simára keverjük 1 kk. cukorral és az 
élesztővel, majd a tészta közepébe öntjük, és a szélekről lazán 
hozzákeverünk 1-2 evőkanálnyi lisztet, azaz kovászt készítünk. 
Tetejét megszórjuk 1-2 csipetnyi liszttel, letakarjuk, illetve le-
fedjük a tálat, és meleg helyen (max. 40 °C-on) 15 percig kelni-
hólyagosodni hagyjuk. A vajat/margarint felolvasztjuk.
A tojássárgákat és a tojásokat jól elkeverjük a sóval, a maradék 60 
g kristálycukorral, a vaníliás cukorral, a fahéjjal/mézeskalácsfű-
szerrel, a reszelt citromhéjjal és a rummal, majd a langyosra hűlt 
vajjal/margarinnal együtt a liszthez adjuk. Robotgéppel sima, fé-
nyes, hólyagos tésztává dagasztjuk, tetejét meghintjük egy kevés 
liszttel. Ha a tésztát túlságosan lágynak-folyósnak érezzük (ez a 
tojások nagyságától függően előfordulhat), még egy kevés lisztet 
adhatunk hozzá. A tálat saját tetejével vagy konyharuhával leta-
karjuk, és a tésztát a kétszeresére kelesztjük (20-30 perc).
A megkelt tésztát lisztezett munkalapon 1 cm vastagra kinyújt-
juk. A tészta felét pogácsaszaggatóval kb. 6 cm átmérőjű koron-
gokra kiszúrjuk. A maradék tészta tetejét – szelíden rányomva, 
de nem átszúrva − megjelöljük a pogácsaszaggatóval (azonos 
számú korongokra van szükségünk), közepükre 1-1 kk. lekvárt 

Sírkövek vésése,
festése!

Tel.: 0908 753 072.

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön 
vállalunk  
	mellnagyobbítást, 
		mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc- és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon: 
035/ 7720 616 * 0907163 386. 
Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

Komáromban született: a zsemlékesi 
Krajek Sebastian, az izsai Rigóová Zoé 
Viktória, az örsújfalusi Opálková Viktória, 
a komáromi Deško Daniel, a gútai Nagy Máté 
Kristóf és Csonka Adrián.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott kö-
rünkből: a komáromi Moravcsíková Božena (77 
éves), Vargová Otília (86 éves), MUDr. Vallo Ri-
chard (79 éves) és Lengyel Ladislav (80 éves), az 
ógyallai Šuláková Irena (73 éves), az örsújfalusi 
(vadasi) Cseh Dénes (50 éves), Dobi Alexander 
(48 éves) és Városi Andrej (84 éves), az ímelyi 
Kuczmanová Helena (86 éves), a hetényi Szabó 
Zoltán (58 éves), a kolozsnémai Dömötör Ádám 
(82 éves), az izsai Kovács Ferenc (63 éves), a 
csallóközaranyosi Szalai Ladislav (71 éves), a 
megyercsi Fónod František (73 éves), és a heté-
nyi Szabó Benő (98 éves).

Emléküket megőrizzük!

Megemlékezések
Egy könnycsepp a szívünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
s egy út, mely elvette életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szível emlékezünk
január 15-én,

halálának 6. évfordulóján
Tóth Imrére

Gútán.
Emlékét örökké őrizzük.

Felesége, gyermekei és unokái

Ha fejfád mellett ég a gyertya,
látjuk benne arcod,
odaföntről, messzeségből,
kezed felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk
ugyanúgy mint régen,
drága édesapánk, nem feledünk téged!

Illés Istvánra
emlékeznek halálának 11. évfordulóján

mindazok, akik őt nagyon szerették.

Előttünk az arcod, szívünkben emléked,
soha, amíg élünk, nem feledünk téged.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

Hajtman Ottóra
(Izsa)

halálának első évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, emlékez-
zenek rá velünk együtt ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét örökké őrző családja

ATLÉTIKA
8. Háromkirályok (Vízkereszt) nemzetközi futóverseny

sikeres befutói idősorrendben, kategória nélkül

púpozunk, szegélyüket át-
kenjük tojásfehérjével, majd 
a tetejükre illesztjük kiszúrt 
tésztakorong-párjukat, végül 
egy kisebb, 5 cm átmérőjű 
pogácsaszaggatóval kiszúrjuk 
a dupla, azaz töltött koron-
gokat. Ellenőrizzük, hogy jól 
zár-e a szegélyük, amelyik 
laza, azt utólag két ujjal ösz-
szenyomkodjuk, nehogy ki-
folyjon belőle a lekvár.
Ezután bő zsírban kisütjük.

Maratoni táv – NŐK
1. Vágó Boglárka – Budapest (3:09:36) ... 13. Lévay Szilvia – 
Komárom (4:38:17), ... 15. Kovács Júlia – Komárom (4:39:57)

Maratoni táv – FÉRFIAK
1. Kováč Tibor – Losonc (3:06:26), ... 53. Kele Géza – Dunamocs 
(4:10:01), ... 56. Zsélyi Zoltán – Gúta (4:17:37), ... 62. Sudický 
Bálint – Gúta (4:23:34), ... 70. Nagy Zoltán – Ógyalla (4:33:49)

Félmaraton – NŐK
1. Árus Kovács Zsuzsanna – Győr (1:39:28), ... 5. Kolárovská 
Eva – Komárom (1:57:28), 6. Čelka Zsuzsanna – Gúta (1:57:26), 
7. Szabó Iveta – Bogyarét (1:58:51), ... 10. Simonicsová Eva 
Naszvad (2:04:10), 11. Tóth Tímea – Lakszakállas (2:14:46), ... 
14. Ing. Táczosová Anikó – Gúta (2:40:42), ... 15. Pálovics Ali-
ca – Gúta (2:08:21) és megosztva 15. Ravasz Eszter – Bogya 
(2:45:31), ... 20. Tóth Anikó – Gúta (2:11:25). 

Félmaraton FÉRFIAK
1. Ilavský Miroslav – Vágtölgyes (1:14:10), ... 9. Ikrény Anton 
Komárom (1:36:16), 7. Juhász Gábor – Dunaradvány, (1:41:46), 
8. Nagy Róbert – Gúta (1:45:30), 9. Tücsök Róbert – Duna-
mocs (1:41:52), ... 11. Valko Milan – Perbete (1:44:16), ... 14. 
Ollé Tibor – Gúta (1:42:11), ... 16. Lukáč Krisztián – Érsekúj-
vár-Gúta (1:45:44), ... 24. Keszegh Béla – Komárom (1:48:28), 
25. Koczkás Péter – Csallóközaranyos (1:50:01), 24. Princzkel 
Jozef – Komárom (1:51:13), 25. Szénási István – Komárom 
(1:51:43), ... 33. Pápai László (1:54:18), 35. Varga Levente – Gúta 
(1:56:13), 36. Štupický Marián – Szilos (1:56:17). 6. Tóth Ladis-
lav – Gúta (1:56:23), ... 9. Kuzma Štefan – Gúta (1:57:20), ... 21. 
Kolarovski Michal Komárom (1:57:28), 42. Tóbi Attila – Komá-
rom (2:00:40), 41. Mišák Béla – Komárom (2:04:05), 49. Haris 
Marian – Naszvad (2:04:10), 27. Petrovský Pavol – Komárom 
(2:12:18), 49. Kürti Zsolt – Gúta (2:24:48), 29. Nagy Alexander – 
Gúta (2:28:00), 61. Kocúr László – Komárom (2:28:06).

Vennék anyadisznót,
vagy nagytestű hízót.

Tel.: 0908 790 345.

* Eladó Suzuki Swift 1,25 diesel, gy. év: 2006, ára 3300 euró. 
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Škoda 120 LS. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0904 930 
743 (16 óra után).

Ponúkame zájazd 
autobusom z Komárna bez nočných jázd!

Pamiatky UNESCO v renesančnom Taliansku
V termíne od 13.9. – 16.9.2018

Trasa: PADOVA – VICENZA – VERONA – JESOLO
Cena: 310,- eur 

V cene je: doprava, 3x hotel *** 
s raňajkami, sprievodca

Kontakt:
Ďuríková Edita (0915841914)

 VIPtravel, Panská 6,
Bratislava 

Mail:
viptravel.durikova@gmail.com

* Eladó németjuhász kutya-
kölyök (Rex-színű). Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0904 505 
381.

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

Régi (háború előtti)

rádió kat gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.
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LABDARÚGÁSKOSÁRLABDA

 VŠEMvs Pozsonyhidegkút – MBK Rieker COM-therm Komárom
88:80 (23:22, 27:20, 13:26, 25:12)

Eleve nem indultak nagy reményekkel a ko-
máromi kosarasok a pozsonyhidegkúti talál-
kozóra, hiszen két fontos egyéniségüket nem 

tudták megfelelően helyettesíteni. A csapat-
ban éppen ezért a korábbi "kispadosok" ke-
rültek bevetésre

Dél-Komáromban zajlott az R-MAX Kupa
A múlt hét végén ismét fergeteges összecsapásokkal gazdagított R-Max Cup kispályás foci-
tornára került sor az FK Hetény rendezésében. Január 6-án, vízkereszt napján a dél-komá-
romi városi sportcsarnokban nyolc csapat mérte össze erejét. Az eredmények:
A csoport:
Hetény – Ógyalla 1:2, Gól-
lövők: Pásztor, illetve Mokráš 
2 * Zselíz – Hidaskürt 3:2 
Góllövők: Dobiáš 2, Trávnik, 
illetve Modrocký 2 * Hetény 
-Hidaskürt 1:3, Blaho, illetve 
Cservenka, Sercel és Mičko * 
Ógyalla – Zselíz 0:3 Góllö-
vők: Páchnik 2, Dulai * Zselíz 
– Hetény 2:0 Góllövő: Dobiáš 
2 * Ógyalla – Hidaskürt 1:3 
Góllövők: Zajac, illetve Mod-
rocký, Králik 2. Csapatállás 
(A): 1. Zselíz 9 pont, 2. Hidas-
kürt 6 pont, 3. Ógyalla 3 pont, 
4. Hetény 0.
B csoport:
Marcelháza – FK Actív 
Nagykeszi 3:2 Góllövők: 
Viderman 2, Kastsiukevich, 
illetve Turza, Hronec * Mar-
celháza – Perbete 3:1 Góllö-
vők: Hegedűs 3, illetve Rigó 
* Marcelháza – FK Activ 
Nagykeszi 3:2 * Szentpéter 
– Perbete 4:0 Góllövők: Ada-
mík, Mukalenga, Cong és Lő-

rincz * Szentpéter – FK Ac-
tiv Nagykeszi 3:2 Góllövők: 
Bačík, Cong, Mukalenga, illet-
ve Bagin, Tóth * Marcelháza 
– Szentpéter 2:5 Góllövők: 
Hegedűs, Taibl, illetve Kianek 
2, Cong, Bačík 2 * Perbete – 
FK Activ Nagykeszi 0:1 Gól-
lövő: Turza * Csapatállás (B): 
1. Szentpéter 9 pont * 2. Mar-
celháza 6 pont, 3. FK Activ 
Nagykeszi 3 pont, 4. Perbete 0.
Középdöntők:
Zselíz – Marcelháza 1:5 Gól-
lövők: Dulai, illetve Sánta, 
Hegedűs 2, Bottyán, Németh * 

Szentpéter – Hidaskürt 3:1 
Góllövők: Mukalenga, Bačík, 
Cong, illetve Modronský . 
A 3-4. helyért: Hidaskürt – 
Zselíz 6:4 Góllövők: Králik 
3, Modrocký 2, Mičko, illetve 
Páchnik 2, Dobiáš 2.
Döntő: 
Marcelháza – Szentpéter 
4:3 Góllövők: Hegedűs 3, 
Sánta, illetve Bačík, Adamík, 
Kianek.
A legjobb kapus címét a szent-
péteri Bilko V., a legjobb já-
tékosét pedig a marcelházai 
Hegedűs O. érdemelte ki.

BIRKÓZÁS

Szabad a csobbanás!

A rendszerváltás óta csak kisebb javításokat hajtottak végre 
a komáromi uszoda 1985-ben átadott épületén, aminek kö-
vetkeztében lassan életveszélyessé vált. A múlt évben meg-
kezdődött a sportlétesítmény felújítása, amelynek eredmé-
nyeképpen a múlt héten a nagyközönség ismét birtokba 
vehette az uszodát.

Nyitva tartás a nyilvánosság számára
Hétfő  13–14.30 és 19–21 óráig
Kedd  13–14.30 és 19–21:30 óráig
Szerda  13–14.30 és 19–21 óráig
Csütörtök  13–14.30 és 19–21 óráig
Péntek  13–14.30 és 19–21 óráig
Szombat  14–20
Vasárnap  10–12 és 14–20 óráig.

Miután a komáromi kosárlab-
dasport két egyénisége, Bo-
ban Tomič és Miles Bowman 
a korábbi összecsapások során 
megsérült (Tomič még legalább 
tíz napig lesz kényszerpihenőn, 
míg Bowman gyógykezelése 
akár hónapokat is igénybe ve-
het), a klub vezetése azonnal 

kereste a megoldást és Nenad 
Miloševičre esett a választá-
suk, aki a hazai élvonal mel-
lett a nemzetközi porondon 
szereplő csapatoknál szerzett 
tapasztalatot. Egy évvel ezelőtt 
Nyitrabánya színeiben játszott, 
amellyel szombaton mérkőzött 
meg a komáromi csapat.

Mindezek ellenére az első ne-
gyedben fej-fej mellett játszott 
a két csapat, s többször kerültek 
pályafölénybe a komáromiak. 
A második negyedben viszont 
már érezni lehetett a pozso-
nyiak erőfölényét, amelynek 
eredményeképpen a félidő vé-
gére a vendéglátók nyolcpontos 

fölénybe kerültek. Arról, hogy 
milyen fejmosást kaptak a mes-
teredzőtől a komáromiak, nincs 
tudomásunk, az viszont biztos, 
hogy a harmadik negyedben 
olyan iramot diktáltak a pályán, 
amely ellen nem volt ellensze-
rük a pozsonyiaknak. Nem csak 
ledolgozták a hátrányukat, de 

jelentős pontelőnyt is kiharcol-
tak. Az utolsó negyedre viszont 
kifáradt, legyengült a védelmük 
és sok esetben egyszerűen "elad-
ták" a labdát. Kár, mert értékes 
ponttal gazdagodhattak volna.
Komárom legjobbjai: Vuk 
Djordjevič 19, Jankovič 14 
(négy hárompontos).

MBK Rieker COM-therm Komárom – Nyitrabánya
99:87 (50:44 * 27:20, 23:24, 15:24, 34:19)

Egy alapos és kiadós edzéssel megkezdődött a komáromi lilák felkészülése a 2. liga le-
rövidült tavaszi küzdelmeire. Az eredményesség az egyik feltétele a komáromi stadion 
felújításának, valamint az egyelőre kellemetlen hiányt jelentő műfüves pályának.

Már a pályát kóstolgatja a KFC

Jozef Olejník vezetőedző 
irányítása alatt a következő 
játékosok vonultak át a dél-
komáromi műfüves pályára: 
Chacatur Hovsepyan, David 
Hovsepyan, Kurucz Ádám, 
Kovács Martin, Mészáros 
András, Mészáros Ádám, Filip 
Špak, Kelemen Gergő, Lewis 
Mukalenga, Bajza János, Né-
meth Dávid, Ruben Pilumyah, 

Alexander Luzin, Nagy Péter, 
Kecskés Zsolt, Magyari Szi-
lárd, Molnár Ambrus és Szabó 
Achim.
Ez nem a teljes csapat, ugyanis 
többen még téli szabadságukat 
töltik és a szerbek az ünnepeik 
miatt csak a hétvégén csatla-
koztak a gárdához. Valószínű, 
hogy összesen mintegy 30-32 
játékos közül választják ki a 

végleges 22-es keretet. Bizta-
tó, hogy most nincs időkény-
szer, mint a nyáron, és bőven 
lesz idő a tágabb keretből ki-
választani a valóban értékes 
és harcolni képes játékosokat. 
Ahogyan azt Jozef Olejník 
edző jelezte, tavasszal igazi 
harcban kell bizonyítaniuk 
létjogosultságukat az országos 
második vonalban.

Az ekeli sportcsarnok adott otthont annak a 4 csapatos te-
remtornának, melyet már hagyományosan a nemesócsai 
öregfiúk szerveztek. A nagyszerű csatározásokban pontvesz-
teség nélkül a nemesócsai B alakulat bizonyult a legjobbnak. 
A többi helyezés sorsáról viszont azonos pontszám mellett 
csupán a jobb gólarány döntött.
A teremtorna eredményei:
Nemesócsa A – Gellér 7:0 * 
Nemesócsa B – D.A.P. 8:3 * 
Nemesócsa A – D.A.P. 2:5 * 
Nemesócsa B – Gellér 8:1 * 
Nemesócsa A – Nemesócsa 
B 2:5 * Gellér – D.A.P 3:2 * 

Végső sorrend:
1. Nemesócsa B 3 
3 0 0 21:6 9 pont * 
2. Nemesócsa A 3 
1 0 211:10 3 pont 
* 3. D.A.P. 3 1 0 2 
10:13 3 pont * 4. 
Gellér 3 1 0 2 4:17 
3 pont.
Egyéni díjazottak:
Legjobb játékos: 
Babec Miroslav 
(DAP) * Legjobb 
góllövő: Koton 
Péter (Nemesócsa 
B) 7 gól * Leg-

jobb kapus: Kovács Géza 
(Gellér).
A jó színvonalú csatározá-
sok után finom vacsora várta 
a résztvevő csapatokat, majd 
baráti beszélgetések követ-
keztek. Köszönet illeti a tor-
na támogatóit.

A nemesócsaiak fakócsapata lett a győztes
Január 13-án Érden a Spartacus Sport Club szervezés-
ében került megrendezésre az Érd Kupa Nemzetközi 
Meghívásos Lakatos Gábor Emlékverseny, melyre meghí-
vást kapott a Komáromi Spartacus Birkózóklub is.

Ezen a hagyományos, na-
gyon színvonalas évadnyitó 
versenyen főleg magyar klu-
bok vettek részt, összesen 
250 birkózóval, akik között 
természetesen ott voltak a mi 
birkózóink is. Öt birkózósző-
nyegen zajlottak a selejtezők, 
melyek során versenyzőink 
kötöttfogásban harcoltak a 
minél jobb eredményekért. A 
Komáromi Spartacus Birkó-

zóklub versenyzői végelszá-
molásban egy arany-, három 
bronzéremmel és két ötödik 
hellyel térhettek haza. Az 
egyéni versenyben birkózó-
ink a következő eredménye-
ket érték el: 

Egyéni eredmények:
Gyerek 2009-2010 korosz-
tály: 26 kg ... 5. hely CSIZ-
MADIA Levente * 32 kg ...3. 
hely CINGEL Anthony * Ser-

dülő korcsoport 
2003-2005: 41kg 
1. hely LAKATOS 
Imre * 52 kg ...3. 
hely VELSICZ 
Richárd * Ka-
dét korcsoport: 
2001-2002: 92 kg 
...3. hely – NAGY 
Kevin, ...5. hely – 
SZILÁGYI Attila.

Dr. Kúr Károly

Nagyon kellett ez a győzelem, hiszen – mond-
hatni – alapjaitól kellett újraépíteni a csapatot, 
mivel még hetekig hiányzik majd a bajnokságról 
Komárom két fontos játékosa. Az új szerzemény, 
Nenad Miloševič régi isme-
rősként üdvözölhette koráb-
bi csapatának játékosait, de 
profihoz illően, ezúttal új 
csapatát erősítette. Az első 
negyedben már hozták régi 
formájukat a komáromiak, 
viszont a második negyed-
ben inkább a szerencsé-
jüknek köszönhették, hogy 
további egypontos előnyt 
szereztek. A harmadik ne-
gyedben a lelkes komáromi 

közönség megdöbbenésére a nyitrabányaiak ha-
talmas irammal szinte rajt-cél győzelmet arattak 
és fordítottak a mérkőzés állásán. Szerencsére 
ez csak fellángolás volt, a zárórészben a ven-

déglátók olyan hatalmas 
játékszenvedéllyel uralták 
a pályát, ami ellen a vendé-
geknek nem volt ellensze-
rük. Azért Fortuna isten-
asszony engedhetett volna 
még egy hárompontost a 
komáromiaknak, hogy el-
érhessék a bűvös 100-ast...
Komárom legjobbjai: 
Adams 26, Vuk Djordjevič 
19.

Karol Scholtz felvétele

Alpok – Adria Kupa
MBK Rieker COM-therm Komárom – Egis Körmend

66:75 (12:20, 19:28, 19:19, 16:8)
A magyar bajnokság ezüstérmese nem kegyelmezett a komáromiaknak és az alapszakasz végén 
végleg elbúcsúztatta a Duna-partiakat a nemzetközi versenytől. Mindezek ellenére dicséretet ér-
demelnek a komáromiak, hiszen foghíjas csapattal, menet közben történt edzőváltással nehezí-
tett idényben kellett küzdeniük. A múlt héten háromszor kellett tétmérkőzésen bizonyítaniuk.
Az első negyed elején még 
egyenrangú félként küzdött a 
komáromi csapat, ám tíz perc-
cel később beindult az Egis 
támadássorozata. Fölényük 
folyamatosan érezhető volt a 
második negyedben is, ahol 
az előző 8 pont előnyt továb-
bi kilenccel gyarapították. 
Igaz, három perccel a negyed 
vége előtt 40:20-ra vezetett a 

magyar csapat, amiből azért 
sikerült visszakapnunk néhá-
nyat. A félidő után új taktikával 
kezdtek a komáromiak – volt 
amikor 11 ponttal is elhúztak 
–, jobb volt a védekezésük és 
a harmad végéig tudták tartani 
a pontegyenlőséget. Az utolsó 
negyedben a védelmét gyengí-
tette a komáromi csapat, hogy 
játékosai sikeresebben ostro-

molhassák az Egis kosarát, ám 
ez a taktika nem vált be, a ven-
dégkosarasok ezúttal is győzni 
tudtak. Komárom legjobbjai: 
Adams 19, Diminič 13, Janko-
vič 12, Djordjevič 9, Miloševič 
8 (Hoferica 5, Jurčina, Stoja-
nov és Vojtek).

Előkészületi
mérkőzések

KFC Komárno 
– FKM Nové 
Zámky 2:0 
Góllövők: Ke-
lemen Gergely, 
Németh Dávid 
* Ógyalla – Gúta 1:1 (0:0) 
Góllövő: Hókai Marek.

Komáromi  t eremfoc i
9. forduló

FŐNÖKÖK - SIVATAGI ROHAM CSIGÁK 4:7 (1:5 ), Kováč 
2, Berta 2, illetve Tóth 2, Bakura 2, Balázs, Janìk, Turza * OŠK 
IZSA - NAGYSZIGET 8:5 (3:3), Simon 2, Keszeg 2, Forró, Smol-
ka, Mikle, Ország, illetve Takács 2, Keszeli, Leckési, Králik * BA-
URING CITY - AMFORA 6:1 (3:1) Gere, Mészáros, Martonosi, 
Szòrád, Bombicz, Matič, illetve Szabo * BLACK BULL LITO-
VEL - BLUE DIAMONDS 1:2 (0:2), Hausletner, illetve Havlitus, 
Vörös * BARRACUDA - FC DOKI 9:1 (5:0) Oršolik 4, Hronec 2, 
Szénási, Laboda, Gagič , illetve Cong 2.

Gádoši visszatért!
Az egykori FIFA-bíró, a nagyszombati Ladislav Gádoši 
személyében régi-új elnök irányítja a Nyugat-szlovákiai 
Futballszövetséget. Erről döntöttek a küldöttek január 
11-én Nyitrán a kerületi szövetség tisztújító közgyűlésén. 
Két évvel ezelőtt lemondott, 
pénteken visszatért a kerüle-
ti futballszövetség élére La-
dislav Gádoši. Mint ismere-
tes, két évvel ezelőtt Gádoši 
önként lemondott tisztségé-
ről, lépésével megelőzte a 
menesztését célzó eljárást. 

Akkor Pavol Šípoš személy-
ében új elnököt választottak, 
akinek a megbizatása másfél 
év után lejárt. Pénteken a 
végrehajtó bizottságba be-
választották a Komáromi 
Területi Futballszövetség el-
nökét, Nagy Ferencet is.


