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MEGHIRDETTÉK
AZ 55. JÓKAI NAPOKAT

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom városa, és a Komáromi Városi Műve-
lődési Központ meghirdette az 55. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színját-
szók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját.

Az országos színjátszó fesz-
tivál június 11. és 17. között 
kerül megrendezésre Komá-
romban. Jelentkezni kizárólag 
írásban lehet – postai úton vagy 
e-mail-ben – március 31-ig, a 
következő címen: Komáromi 
Városi Művelődési Központ, 
Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 
Komárom (a borítékra írják rá 
„Jókai Napok”), e-mail: csen-
gel.monika@gmail.com.
A meghirdetők kérik, hogy a 
jelentkezés tartalmazza a cso-
port és vezetője nevét, címét, 
e-mail címét és telefonszámát; 
az előadás címét, szerzőjét és 
műfaját. További információk 
a 0907-799-823, a 035-7-713-
547 vagy a 05-7-713-550-es te-
lefonszámokon és a feltüntetett 
e-mail címen, Bajkai Csengel 
Mónikánál kérhetők.

A Komáromi Jókai Napok Ala-
pítvány és a Komáromi Városi 
Művelődési Központ idei nyá-
ri színjátszó táborát augusztus 

A 2017-es évben a magyar kormány támo-
gatásának köszönhetően Kolozsnéma kö-
zség felújította az I. világháborúban oda-
veszett 44 kolozsnémai honvéd tiszteletére 
1931-ben állított emlékművet.
A turulmadárral ékesített emlékoszlop egy-
fajta mementóként mindig is emlékeztette a 
falu lakosságát az első világégés borzalmaira 
és azokra a hősökre, akik életüket áldozták a 
harcmezőkön, legyen az a muszkaföldön, vagy 
az olaszországi Piave folyó mentén. Szakszerű 
felújítására azonban anyagi okok miatt mind-
eddig nem kerülhetett sor, ezért csatlakoztak 
a hősi emlékművek felújítására meghirdetett 
magyarországi pályázathoz.
Kolozsnéma község 1 500 000 Ft támogatást 
kapott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től, 
mely összeg felhasználásával sikerült felújíta-
ni a Hősök terén álló emlékmű talapzatát és az 
emlékművet körülvevő kerítést. – A felújítás-
sal méltó emlékhelyet teremtettünk azon ko-
lozsnémaiaknak, kikről hosszú éveken keresz-
tül csak csendesen emlékezhettünk meg, pedig 
ők hozzátartoznak falunk múltjához, történel-

méhez, nemzeti azonosságtudatunk megerősí-
téséhez. Őszinte köszönet illeti ezért a magyar 
kormányt, a Miniszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkárságát és a Bethlen Gábor Ala-
pot – nyilatkozta lapunknak Szalay Rozália 
mérnök, Kolozsnéma polgármestere.

3. és 12. között rendezik meg 
Karván, a szakközépiskolában, 
neves drámapedagógusok és 
oktatók közreműködésével.

Mennyit ér az emberi élet?
Petícióval tiltakoznak a rohammentő szolgálat orvoslétszámának csökkentése ellen

Mint arra lapunkban korábban már fel-
hívtuk a figyelmet, az egészségügy terén 
több változást is foganatosítottak az ille-
tékesek. Az üzemeltetők ráadásul janu-

ártól csökkentett óraszámban tartanak 
majd éjszakai ügyeletet, a rohammen-
tőkön pedig járásokként csak egyetlen 
ügyeletes orvos teljesíthet szolgálatot.

Dr. Viola Miklós sebész, az 
MKP gútai alapszervezetének 
elnöke lényegében az év első 
napjaitól keresi azt a fórumot, 
amely kellő eréllyel léphet fel 
az érthetetlen döntés ellen.
– Ha azt vesszük alapul, hogy a 

Komáromi járásnak több mint 
százezer lakosa van, akkor 
érthető, milyen kétségbeejtő 
következményei lehetnek an-
nak, hogy este 10 órától reggel 
7 óráig mentőn csak egyet-
len orvos teljesít szolgálatot a 
mintegy 1 100 négyzetkilomé-
teres területen. Véleményem 
szerint ha nem lépünk ebben 
az ügyben, tovább folytatódhat 
a leépülés, illetve a mentőál-
lomások száma is csökkenhet 
– nyilatkozta lapunknak dr. 
Viola. 
– Ebben az esetben nem elég 
lakossági kezdeményezést in-
dítani, itt komoly összefogásra 
van szükség. Nem árulok el 
nagy titkot, de Horváth Árpád 
polgármesterrel már hetek óta 
szervezzük az alsó-csallóközi 
polgármesterek közös tilta-
kozását. Február elején éppen 

ezért Gútára hívtuk össze a 
polgármesteri ülést, amelyen 
közös nyilatkozatban ítélnénk 
el a szaktárca – szerintünk át-
gondolatlan – döntését. Bár a 
rohammentő szolgálaton ma-
gasan képzett mentőtisztek te-
vékenykednek, akik megkezd-
hetik akár az újraélesztést is, 
gyógyszeres kezelésre azonban 
csak szakorvos adhat utasítást. 
Szerintünk újra kellene érté-
kelni az orvosi személyzettel 
ellátott mentők számát és el-
helyezését annak érdekében, 
hogy a korábban ígért 15 perc 
alatt kiérjen a beteghez a ro-
hamkocsi az orvossal.
Információink szerint fenntar-
tóik mindössze havi néhány 
ezer eurót tudnak megtakaríta-
ni az orvos nélküli mentőálla-
másokkal. 
Ennyit ér az emberi élet?

A magyar kormány támogatásaval
megújult a kolozsnémai

I. világháborús emlékmű 

Újra
„üzemelhet”
a szülészet

Kellemetlen közjáték sza-
kította félbe a komáro-
mi kórház szülészetének 
munkáját, ugyanis egy 
hátrányos szociális hely-
zetű kismama „gondos-
kodott” arról, hogy tetű-
invázió üsse fel a fejét az 
osztályon. Azonnal elren-
delték a szülészet és nőgyó-
gyászat teljes fertőtleníté-
sét, beleértve az ágyakat 
és a bútorzatot is, illetve az 
egyes szobák újrafestését. 
Nagy valószínűség szerint 
ezen a héten újra fogad-
hatják a kismamákat a ko-
máromi kórházban.

Adományozza adója 2 százalékát
a Podunajsko-Dunatáj Polgári Társulásnak!

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az adóbevallást 
készítő természetes és jogi személyek, valamint az al-
kalmazottak idén is felajánlhatják jövedelemadójuk  
2 százalékát a bejegyzett civil szervezetek részére.
Ezt a 2017-es évre szóló adóbevallás benyújtásakor tehetik 
meg oly módon, hogy a „Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzickej (právnickej) osoby” 
részben a felajánlott összegen kívül a következő adatokat 
tüntetik fel:

IČO: 422 01527
Právnická forma:

Občianske združenie
Obchodné meno:

Podunajsko-Dunatáj
Sídlo:

Slnečná ul. 565/36 * 945 01 Komárno
Támogatásukat előre is köszönjük!

A parlament elnöke még nem döntött, de biztos, hogy…
novemberben ismét választunk

A legutóbbi helyhatósági választást 2014. november 10-én tartották meg, ennek alapján kiszá-
molható, hogy a szlovák parlament elnökének november 3-ra vagy 10-re kell majd kitűzni az 
önkormányzati választásokat.
Az erre vonatkozó törvény ér-
telmében november 15-ig meg 
kell választani az új polgár-
mestereket és a települési kép-
viselőket. A választások idő-
pontját a parlament elnöke tűzi 

ki legkésőbb azt megelőzően 
110 nappal, tehát hivatalosan 
nincs előre meghatározott idő-
pont. A helyhatósági választá-
sokon szavazati joggal rendel-
kezik az adott község minden 

olyan lakosa, aki már betöltötte 
18. életévét és rendelkezik be-
jelentett állandó lakcímmel. 
A helyhatósági választás egy-
fordulós lesz. Azok a jelöltek 
foglalhatják majd el helyüket a 
testületben, akik a legtöbb érvé-
nyes szavazatot szerzik meg az 
adott választási körzetben.
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MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
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Komáromban a meghatározó sportklubok között példaértékű összefogás van kibontakozóban, sze-
retnék elérni, hogy a sporttal kapcsolatos döntésekből ne hagyják ki őket. Ismeretes, hogy Komárom 
a sportot a régió többi városaihoz képest nagyon szerény módon támogatja, viszont ennek ellenére 
kitűnő eredmények születnek. Gondoljunk csak  a kajak-kenu, a kosárlabda, röplabda, labdarúgás, 
a küzdősportok, úszóink és vízilabdásaink és a többiek sikereire. A járási székhely évente 260 ezer 
eurós támogatás nyújt összesen a kluboknak, ami az eredményekhez képest méltánytalanul kevés.

Az országos és nemzetközi 
versenyeken elért eredmények 
talán a legmeghatározóbb mó-
don öregbítik Komárom hír-
nevét, viszont most úgy tűnik, 
ezek az eredmények a megfe-
lelő támogatás hiányában már 
nem tarthatók.
Példa erre a röplabdaklub, 
amely hatalmas erőfeszítéssel 
elérte, hogy a legmagasabb 
osztályban játszhasson, ám 
ebben a szezonban kénytelen 

volt visszalépni, mert a meg-
növekedett költségeket nem 
tudta volna téríteni. Hason-
lóan jártak a labdarúgóink is, 
akik négy évtized után vissza-
küzdötték magukat a II. ligá-
ba. Míg a szurkolók ünnepel-
tek, a városvezetés, konkrétan 
Keszegh Béla alpolgármester 
meglepetésre kifejtette, hogy 
Komáromnak nincs anyagi 
fedezete a támogatás növelé-
sére.

Nem mellékes, hogy a röplab-
dások extraligából való kilépé-
sét üdvözölte, mert így pénzt 
lehet spórolni.
Érdemes megemlíteni, hogy 
Stubendek László polgármes-
terré való megválasztása so-
rán éppen a sportolók voltak 
azok, akik elhitték, amit mon-
dott. Ígérte, hogy a városi jut-
tatásokat nemcsak felelőtlen 
beruházásokra és azok követ-
kezményeinek felszámolására 
fordítják, hanem a sportélet 
jelentős fejlesztésére is. Je-
lenleg csak az érezhető, hogy 
egy centtel sem emelkedett a 
sportklubok támogatása és a 
polgármester úgy bánik a tá-
mogatóival, mint vele bánt az 
MKP Czíria Attila és csapata 
vezetésével.

Rég nem látott összefogás
a sportklubok között

 A sportolók talán rájöttek, hogy egységben az erő!
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Folytatódik a komáromi vár kaszárnyaépülete tetőzetének felújítása
A – épületszárnyII. felújítási szakasz

I. felújítási szakasz
B – épületszárny

Idén folytatódik a komá-
romi erődben a kaszárnya 
tetejének a javítása. Ösz-
szesen több mint félmillió 
euró támogatás érkezik 
erre a célra Komáromba 
a következő másfél évben.
Kevesen tudják, hogy az Új- 
és Öregvár valójában Közép-
Európa egyik legnagyobb 
épületegyüttese. Hasznosítása 
ugyan nehézkesen halad, vi-
szont tetemes kiadást jelent 
az állagmegőrzése. Két évvel 
ezelőtt jelentős felújítás zaj-
lott le az Újvárban található 
kaszárnyán; akkor közel két-
milliós összegből újították fel 
a tetőszerkezet kétharmadát. 
A munka most folytatódhat, 
mert a Kulturális Minisz-
térium az egyik támogatási 
programjában a kiemelt épí-
tett örökségek közé sorolta 
a komáromi erődöt. Ennek 
értelmében 3 részletben, ösz-
szesen 550 ezer euró érkezik 
Komáromba, amely összeget 
a kaszárnya teteje fennmara-
dó részének felújítására fordí-
tanak. Az elnyert pénzcsomag 

C – épületszárny

első tétele már megérkezett, a 
220 ezres összegből a munka 
első harmada kerül megvaló-
sításra. Ehhez a város további 
5 százalékos önrészt vállalt. 
Mivel nagyon rossz állapot-
ban van az egész tartószerke-
zet, így egy anyagilag igényes 
megoldással szükséges felújí-
tani a tetőt.

A városvezetés folyamatosan 
figyelemmel kíséri a pályáza-
ti kiírásokat, hogy a felújítás 
folytatódhasson, hiszen az 
erőd egy olyan kiterjedésű 
kincs, amelynek rendbehoza-
talára a város saját költség-
vetése nem elég ezért uniós 
és magyarországi támogatá-
sokat is szeretnének bevonni. 

A munkálatok márciusban 
kezdődnek és június végéig 
kell befejeznie azokat a köz-
beszerzésen nyertes Darton 
Kft-nek, amely a korábbi ja-
vítást is végezte. A befejezést 
és az elszámolást követően a 
munka folytatódik, előrelát-
hatólag egy másfél-két éves 
szakaszban.

Mégsem kell fizetni  
az egyházi esküvőért

az anyakönyvvezetőknél
Petíciót indított a Keresztény Intézmények Fóruma (FKI) 
nevű szlovákiai civilszervezet azért, hogy szüntessék meg az 
egyházi esküvőknél januárban bevezetett illetéket. A 10 eurós 
illetéket az elektronikus közigazgatás reformjának keretében 
vezették be Szlovákiában. A vonatkozó szabályozás az illeték 
hivatalos jogcímeként az egyházi házasságkötéshez szükséges 
dokumentumok előkészítését jelöli meg.
A pozsonyi törvényhozás ta-
valy szeptemberben fogadta el 
a digitalizációért felelős mi-
niszterelnök-helyettes hivatala 
által előterjesztett módosítás-
csomagot, amelybe az illeték 
bevezetésére vonatkozó kitétel 
a Szlovákiai Városok és Falvak 
Társulásának (ZMOS) javas-
lata alapján, a belügyminisz-
tériumhoz tartozó anyakönyvi 
hivatalok kérésére került bele. 
Az illeték bevezetésének kérel-
mét azzal indokolták, hogy az 
egyházi esküvők esetében több 
feladatot kell elvégezniük.
Ezt azonban nem tartja helyt-
állónak a Keresztény In-
tézmények Fóruma, amely 
indokolatlannak és diszkrimi-
natívnak tartja az illetéket. A 
civilszervezet szerint a helyzet 
fordított, hiszen az anyakönyv-
vezetőknek jelen is kell len-
niük a polgári esküvőkön. Az 

egyházi esküvőknél a hivatalos 
okiratokat az anyakönyvveze-
tők ellenőrzik és készítik elő.
A Keresztény Intézmények 
Fóruma által indított petíciót, 
amely a szlovák belügyminisz-
tériumtól kéri az illeték eltör-
lését, mintegy 12 ezren írták 
alá. A kezdeményezésre már a 
szaktárca is reagált, a szlovák 
hírügynökségnek adott nyilat-
kozatukban azt ígérték: egyez-
tetésre hívják a petíció szerve-
zőit. Ezt követően január 22-én 
bejelentették, hogy eltörlik az 
egyházi esküvők esetében be-
vezetett tízeurós illetéket.
Szlovákiában az egyházi és 
a polgári esküvők jogi szem-
pontból egyenértékűnek szá-
mítanak, ez a jogállapot 1992 
júliusa óta áll fenn, a vonatko-
zó szabályozást a rendszervál-
toztatás után, még a volt Cseh-
szlovákia idején fogadták el.

Minority SafePack:
Nem akarásnak nyögés a vége

Nagy József, a Most-Híd párt európai 
parlamenti képviselője tegnapi közle-
ményében bírálta a Minority SafePack 
kisebbségvédelmi kezdeményezés ki-
dolgozóját, az Európai Nemzetiségek 
Föderatív Unióját (FUEN), amiért az 
„több tagországban is belpolitikai esz-
közként használja és hagyja felhasz-
nálni” a kezdeményezést támogató 
aláírásgyűjtést.
Nagy József, aki korábban elszántan 
érvelt amellett, hogy az 
aláírásgyűjtéshez „bárki 
csatlakozhat és nem szük-
séges sem az MKP-hoz, 
sem a FUEN-hez csatla-
kozni, sem közvetítőkön 
keresztül támogatni…”, 
most úgy próbálja magya-
rázni pártja látványos tét-
lenségét, hogy „kizárt és 
hiteltelen is lenne, ha a párt (Híd) egy 
versenytárs párt /MKP/ kampányába 
kapcsolódna bele…”.
Úgy tűnik, Nagy József nem érzékeli 
az állításaiban rejlő súlyos ellentmon-
dást, nevezetesen: ha az MKP-hoz 
való csatlakozás nélkül is bárki részt 
vehet a kampányban (ami igaz), akkor 
a Most-Híd nem utasíthatja el a csat-
lakozást arra hivatkozva, hogy általa 
szükségszerűen a „versenytárs (MKP) 
kampányába kapcsolódna bele”. Ez 
paradoxon.
Ezenkívül a képviselő szándékosan 
csúsztat a csatlakozó szervezetek 
helyzete kapcsán, vagy kínosabb eset-
ben, most sem sikerült „összeraknia 
magában” bizonyos fogalmi különb-
ségeket. Azt állítja: „a FUEN egyedül 
az MKP-t nyilvánította partnerének, 
ahelyett, hogy bevonta volna az egész 
kisebbségi társadalmat, az összes po-
litikai pártot és társadalmi szervezetet, 
direktben megkereste volna az összes 
szóba jöhető önkormányzatot, okta-
tási intézményt, kulturális szerveze-
tet stb.” A valóság ezzel szemben az, 

hogy az MKP nem partnere a FUEN-
nek, hanem TAGSZERVEZETE (a 
Most-Híd valamilyen okból soha nem 
kérte felvételét az európai kisebbsé-
gek e legfontosabb szervezetébe). Az 
MKP tagszervezetként maga is részt 
vett a kezdeményezés szövegének 
kidolgozásában és elfogadásában, 
illetve szintén tagszervezetként köte-
lessége aláírásokat gyűjteni. Emellett 
a FUEN mindenkinek szóló általános 

és folyamatos felhívás-
sal meghív minden más 
társadalmi szervezetet 
az önkéntes csatlakozás-
ra, illetve a csatlakozó 
szervezeteket az aláírás-
gyűjtésben együttműkö-
dő PARTNERKÉNT ke-
zelve, közvetlenül vagy 
tagszervezetei által segíti 

szervezési munkájukat (feltéve, hogy 
azok ezt igénylik). Továbbá ugyanígy 
lehetőség van a FUEN-nel vagy tag-
szervezeteivel való szervezési együtt-
működés nélküli aláírásgyűjtésre is, 
mind társadalmi szervezetek, mind 
magánszemélyek részéről (online alá-
írással vagy az aláírási ívek saját szer-
vezésben való összegyűjtésével és a 
Belügyminisztériumban való szabály-
szerű leadásával).
Szlovákiában számos kisebb és na-
gyobb társadalmi szervezet gyűjt 
aláírásokat (külön felkérés, „megke-
resés” nélkül). Köztük olyan szerve-
zetek is, amelyek nem igénylik sem a 
FUEN, sem az MKP szervezési segít-
ségét. E szervezetek mind teljes érté-
kűen járulnak hozzá a kezdeményezés 
sikeréhez. Természetesen az ügyben 
jól tájékozott Nagy József is tisztában 
volt és van azzal, hogy e szervezetek-
hez hasonlóan a Most-Híd teljes érté-
kűen (az MKP-hoz való csatlakozás 
nélkül) kapcsolódhatott volna be az 
aláírásgyűjtésbe, ezt igazolják koráb-
bi nyilatkozatai is.

Számos társadalmi szervezet tehát 
külön felkérés nélkül és saját szerve-
zésben gyűjti az aláírásokat. Ha ennek 
ellenére mégis azon múlik a Most-Híd 
hozzájárulása egy ilyen fontos közös 
ügyhöz, hogy valaki külön felkérje, 
„bevonja”, „megkeresse” azzal, hogy 
a Most-Híd „méltóztasson” hozzájá-
rulni az aláírásgyűjtéshez, akkor az 
MKP az európai kisebbségek közös 
ügyének nevében ezennel (2017 ok-
tóbere után újból) felkéri a Most-Híd 
pártot, hogy az „saját aláírásgyűjtéssel 
járuljon hozzá e történelmi jelentősé-
gű kezdeményezés sikeréhez.”
Nagy Józsefet pedig külön felkérjük, 
hogy ne csak a kevéssé látogatott Fa-
cebook-oldalán szólítson fel a kezde-
ményezés on-line aláírására, hanem 
hasson saját pártjára, hogy az foly-
tasson szemmel látható, tényleges és 
komolyan vehető kampányt, illetve 
a pártja a saját lehetőségeihez képest 
arányosan költsön az aláírások szá-
mának növelésére (esetleg a megyei 
kampány alatt lejárató kiadványokra 
költött 100 000 euróval összevethető 
összegben).
Tudjuk, mit tett a Most-Híd igazság-
ügyi minisztere tavaly nyáron: a lu-
xemburgi bíróságon megtámadta a 
Minority SafePack kezdeményezést. 
Most pedig a kezdeményezést ki-
dolgozó FUEN-t támadják. Az őszi 
megyei választások során tanúsított 
támadó, kétszínű hozzáállás ebben 
az esetben sem hozza meg az óhajtott 
eredményt, épp ellenkezőleg, a visz-
szájára fordul. A Most-Híd többé „ne 
arra játsszon” támadásaival és értel-
mezhetetlen kifogásaival, hogy mind-
annyiunk közösségi ügye kicsinyes 
pártpolitikai céljai miatt elbukjon! 
Legfőbb ideje, hogy végre úgy hasz-
nosítsa felesleges energiáit, ahogy azt 
a szlovákiai magyarok, köztük saját 
választói is elvárják tőle! 

Az MKP sajtóosztálya

Tragikus baleset a síparadicsomban
Halálos kimenetelű baleset történt múlt héten kedden délután Dóvalon (Donovaly – Besztercebányai járás), ahol egy 
49 éves nagykeszi férfi lesiklás közben hatalmas erővel nekicsapódott egy fából készült hófogó kerítésnek. A szeren-
csétlenül járt férfin már nem lehetett segíteni, a fia szeme láttára halt meg.

A tragédia kedden délután fél 
négykor történt a Dóvalhoz 
tartozó Újrét (Nová hoľa) sí-
pályáján, a sífelvonó felső ál-
lomásától körülbelül 600 mé-
terre. Baráth Zoltán bukósisak 
nélkül nekiütközött a fából 
készült hófogónak, annak egy 

részét leszakította és súlyos sé-
rüléseket szenvedett a fején és 
a teste több részén. 
Két síelő azonnal hozzálá-
tott az újraélesztéséhez, majd 
hegyimentők is érkeztek mo-
toros szánon. A sérültet a sí-
felvonóhoz szállították, ahol 

MEGÉRTE?
újraélesztése az egészségügyi 
szakemberek bevonásával 
folytatódott, az életét azonban 
minden igyekezetük ellenére 
sem lehetett megmenteni. 
A helyszínre érkező rendőrök 

halálos sérülés okozása ügy-
ében indítottak nyomozást. 
A halál pontos körülményeit 
szakemberek bevonásával. 
vizsgálják.

Rendőrségi felvétel

A fejvédő sisak nélkül síelő édesapa hatalmas erővel csa-
pódott a pálya melletti hófogónak, egy részét kitörte és a 
fejsérülései következtében életét vesztette

A miniszter nem beszélt
a Komáromi járás
vasúti átjáróiról

Tavaly 50 baleset történt vasúti átjárókban, melyek követ-
keztében 6 személy életét vesztette. Ami a legszomorúbb, 
hogy az eddig biztonságosnak vélt vasúti átjárókon történt 
balesetek száma növekszik. A tavalyi 50 baleset közül 33 
volt ilyen, s egyre nő a hasonló baleseteket előidéző hivatá-
sos gépkocsivezetők száma is.
Érsek Árpád közlekedési 
miniszter ellenőrzési napot 
tartott, melynek keretében 
a Dunaszerdahelyi járásban 
megtekintette az alistáli fel-
újított vasúti átjárót. Az átke-
lőnél a Szlovák Vasúttársaság 
(ŽSR) új biztonsági berende-
zést, sorompókat és fényjel-
zést szerelt fel, valamint az 
útburkolatot is megjavította. 
A felújítás része annak az 
országos programnak, mely 
a napokban vette kezdetét. – 
Ennek célja, hogy moderni-
zálják és biztonságossá tegyék 
a vasúti átjárókat – nyilatkozta 
Érsek.
A Pozsony–Komárom vasút-
vonalon 52 vasúti átjáró talál-
ható. A Szlovák Vasúttársaság 
az utóbbi időben kettőt(!) már 
korszerűsített, mégpedig az 

alistálit és a felbárit. Az emlí-
tett vasúti szakaszokon termé-
szetesen további felújításokat 
terveznek, újabb hét átjárót 
modernizálnak majd,  nem 
volt szó viszont a nemesócsai 
átjáróról, ahol tavaly sorozat-
ban történtek ütközések.
A következő lépés egy pró-
baprojekt lesz, melyet a nagy-
megyeri (Veľký Meder) átke-
lőnél kívánnak megvalósítani. 
– A vágányok előtt az útbur-
kolat felületére műanyag-
festékkel felhelyezett csíkok 
kerülnek, melyek mechanikus 
sebességgátlóként működnek 
majd, felhívják a gépkocsive-
zetők figyelmét, hogy vasúti 
sínekhez közelednek. Ha a 
projekt beválik, további átke-
lőknél is alkalmazni fogjuk” – 
jegyezte meg a miniszter.

A hivatalos adatok szerint az elmúlt évi megyei válasz-
tásokra a Most-Híd fordította a legtöbb pénzt. Bugár 
Béla pártja összesen 486 249 eurót fizetett ki jelöltjei 
népszerűsítésére. A törvény által megszabott határér-
ték félmillió euró. Költekezés szempontjából második 
helyen 456 603 euróval az Irány-Szociáldemokrácia 
(Smer-SD) végzett, a harmadikon pedig a Szabadság 
és Szolidaritás (SaS), melynek összkiadása 430 192 
euró volt.
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Újabb lemezt adott ki a CONCORDIA
Kodály nyomában címmel ajánlja hallgatóinak harmadik 
hanghordozóját a komáromi CONCORDIA Vegyes Kar. Ko-
dály Zoltán vegyes karra írott műveiből 16 kórusmű hangzik 
fel az énekkar előadásában, hét szakrális darab és kilenc vi-
lági zene. Az 1980-tól működő énekkar ezúttal csak a Kodály-
repertoár válogatott kórusműveit adja elő.

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (SZNM) 15 évvel ezelőtti megalakulásától a szlovákiai 
magyarok történelmének dokumentálását és feldolgozását tűzte ki célul. A megújuló állandó 
kiállításához a múzeum olyan történelmi és művészeti értékkel bíró tárgyakat és felvételeket 
keres, amelyek az 1918 és 1968 közötti időszakhoz köthetőek, és dokumentálják a szlovákiai 
magyarok mindennapi életét, a családi ünnepek megélését, illetve kötődnek történelmünk ese-
ményeihez, híres személyiségeihez.
Ehhez a munkához, gyűjtéshez 
kérnék olvasóink együttműkö-
dését. Ennek értelmében felhí-
vással fordulnak a lakossághoz, 
miszerint minden olyan tárgyi 
emléket, családi ereklyét, fény-
képet és dokumentumot, ami 

összefügg az itt élők múltjával, 
szívesen fogadnak az ország 
egész területéről. A felajánlá-
sokat személyesen, emailben 
és telefonon a következő elér-
hetőségeken tehetik meg 2018. 
december 31-ig.

Cím:
Szlovák Nemzeti Múze-
um – A Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeuma * Žižko-
va 18 * 816 01 Bratislava * 
Email: mkms@snm.sk * Tel: 
02/20491260.

Első világháborús emlékeket keres 
a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma

Látogatás Szlovákia fővárosában
A mi osztályunk is kihasz-
nálta iskolánk, a Selye Já-
nos Gimnázium által kínált 
tanulmányi kirándulás le-
hetőségét. A csípős reggeli 
hidegben türelmet-
lenül vártuk a busz 
érkezését, s annak 
megérkezése után 
azonnal siettünk  
felmelegedni.
Idén úticélunknak 
Szlovákia főváro-
sát, Pozsonyt vá-
lasztottuk. Érkezé-
sünk után elsőként 
az emberi test min-
den egyes porciká-
ját megcsodálhat-
tuk a neves BODY 
THE EXHIBITI-
ON kiállításon, tár-
latvezetés keretein 
belül. Vezetőnk, 
mint később elárulta, koráb-
ban maga is a Selye János 
Gimnázium tanulója volt. 
Sok információ újdonság 

volt számunkra, s a sokkoló 
látvány ellenére mindannyi-
an érdeklődve jártuk körbe a 
tárlatot.
A kiállítás végére többen 

megéheztünk, ezért átsétál-
tunk a legközelebbi bevá-
sárlóközpontba, ahol a ka-
pott szabadidőt kihasználva 

csapatostul „megszálltuk” 
az éttermeket. Programjaink 
közül természetesen nem 
maradhatott ki a kisebb vá-
rosnézés, egy-egy kérés a 

Kívánságok utcácskáján és a 
Hviezdoslav téri vásár láto-
gatása sem. 

Senkár Viktória, II. C

Új szabályokkal tennék biztonságosabbá
a gyalogosok közlekedését

A rendőrség változásokat tervez a köz-
úti közlekedésről szóló törvényben, 
amelyben nagyobb mértékű védelmet 
kívánna biztosítani a zebrán áthaladó 
a gyalogosoknak. A változások érintik a 

teher- és kamionforgalmat is. A javasolt 
változások néhány héten belül tárcaközi 
egyeztetésre kerülnek. Ha ezt követően a 
kormány elfogadja, a törvény 2019. janu-
ár 1-i dátummal léphet hatályba.

Tavaly 49 gyalogos halt meg 
a szlovákiai utakon. Húsz szá-
zalékukat a gyalogátkelőhe-
lyen érte a halál, ezért a rend-
őrség olyan országok mintáját 
szeretné követni, amelyekben 
ezt már törvénybe iktatták. A 
gyalogosnak kizárólagos el-
sőbbsége van már az átkelő-
höz közeledve is. Az eddigi 
tapasztalatok és elemzések 
alapján néhány jogszabály-
módosítást kezdeményezett 
a közlekedésrendészet. A 
rendőrség elsősorban a köz-
úti közlekedés védtelenebb 
résztvevőire, vagyis a gyalo-
gosok biztonságára helyezi 
a hangsúlyt. A gyalogátkelő-
helyhez közeledve a gépko-
csivezetőnek kötelessége len-
ne csökkenteni a sebességét. 
Amennyiben a gyalogos ki-
nyilvánítja áthaladási szándé-
kát, a vezető köteles lehetővé 
tenni a gyalogos biztonságos 
áthaladását.
Konkrétan ez azt jelenti, hogy 
a gyalogos már akkor elsőbb-
séget élvez, amikor egyértel-
művé válik, hogy az átkelőre 
akar lépni. Ezért a vezetőknek 
már a zebra előtt olyan mér-
tékben kell lassítaniuk, hogy 
adott esetben képesek legye-
nek megállítani a gépkocsiju-
kat. Bár a településen 50 km/
óra a megengedett maximális 
sebesség, amennyiben a hely-

zet úgy kívánja, lassabban 
kell haladni.
A teherfuvarozókkal történt 
egyeztetés alapján a rendőr-
ség törvénybe iktatná, hogy 
gyorsforgalmi úton és autó-
pályán csak meghatározott 
időintervallumban legyen 
megengedett az előzés a te-
herforgalom számára. Elkép-
zelésük szerint ez 22-től haj-
nali 4-ig tartana.
A harmadik javaslat szintén 
a kamion- és teherforgalmat 
érinti, pontosabban a C és 
C1-es kategóriájú tehergép-
kocsi-vezetőket, illetve a D 
és D1 típusú jogosítvánnyal 
rendelkező sofőröket. Az ér-
vek és ellenérvek figyelembe 

vétele után a rendőrség vál-
tozások bevezetését tervezi a 
kellő gyakorlattal még nem 
rendelkező, kevesebb mint 2 
éve volán mögött ülő vezetők 
esetében is. Ők a 3,5 millió 
gépkocsivezetőnek mindösz-
sze 8 százalékát teszik ki, a 
halállal végződő közlekedési 
balesetekben mégis 20 szá-
zalék a részesedési arányuk. 
Amennyiben a kezdő sofőr 
súlyosabban megsérti a köz-
úti közlekedésről szóló tör-
vényt, és visszaesőnek mi-
nősül, vagyis másodszor vét 
a törvény ellen, a rendőrség 
bevonja a jogosítványát, és 
gépjárművezetői tanfolyamon 
való részvételre kötelezi.

Köztudott, hogy a magyar 
ember a házi sertés min-
den porcikáját fel tudja 
használni, a bensőségekből 
készül a préssajt (gyomor-
ba töltve), a hurka, a vag-
dalékokból a kolbász, a fül, 
farok és a körmök pedig az 
ínycsiklandó kocsonya nél-
külözhetetlen alapanyagai. 
Hollandiából csak elvétve 
lehet tejfölt, túrót vásá-
rolni, mert a tejből messze 
földön híres sajt lesz. Szer-
te a világon egyre népsze-
rűbb a sajtfogyasztás és 

A házi sajtok
gútai birodalmában

egyre több a tejfeldolgozó manufaktúra. Gútán, a Béke utcában található a Georgina 
sajtüzlet, ahol egymásnak adják a kilincset a vásárlók. Nem csoda, mert polcain óriási 
választék várja a betérőket. És aki egyszer ide betéved, azt azonnal elvarázsolja az utá-
nozhatatlan hangulat...

Egymástól is lehet tanulni. A múlt héten 
Veronikáéknál vendégeskedett Klimeš 
Dušan, a nemzetközi hírű cseh sajtmes-
ter, akinek több városban van manufak-
túrája

Folyamatosan érkeznek az üzletbe 
a vásárlók, Tánczos Denisza gaz-
dag választékkal fogadja őket.

mekbe is. Mindenütt szívesen 
fogadtak bennünket, s gyakran 
olyan, saját tapasztalatokat is 

megosztottak velünk, amelyek 
már titkos házi praktikáknak 
számítottak – meséli Veroni-
ka. Ám a tanulmányutak szinte 
egész Nyugat-Európát behá-
lózták, jártak Franciaország-
ban, Svájcban, Ausztriában, 
Csehországban, de Szlovéniá-
ban is, ahol a balkéni ízekkel 
ismerkedtek. – Természetesen 
a szlovákiai sajtkészítők is régi 
ismerőseimnek számítanak, tő-
lük elsősorban a füstölt sajtok, 
vagyis a „parenicák” készítését 
tanultam meg.
Fontosnak tartotta a szakmai 
fejlődést, hiszen napjainkban 
a kemény és lágy sajtok kö-
zött külön helyet foglalnak el a 
francia sajtok, a maguk külön-
leges ízvilágával.
– Hirtelenjében nem is tudom 
felsorolni a készítményein-
ket. Ötfős kollektívánkkal heti 
1000-1500 liternyi tejet dolgo-
zunk fel, ennek többsége te-
héntej, kisebbik hányada kecs-
ketej. Vannak érlelt kemény 
sajtjaink, félkemény sajtjaink. 
Ezek közül a legkeresetteb-
bek a gomolyák, a trappisták, 
a francia típusú sajtok között 
elsősorban a camembertek. A 
füstölt sajtok szerelmesei el-
sősorban sajttálak formájában 

kérik a kiszolgálást. 
Vásárlóink kérésére 
folyamatosan készí-
tünk házi tejfölt, túrót 
és vajat is. Ez utóbbit 
a hagyományos kö-
püléssel állítjuk elő. 
Gondoltunk az édes-
ségek kedvelőire is, 
nekik házi befőttel, 
lekvárral ízesített jog-
hurtot készítünk, de 
keresettek az ízesítés 
nélküli joghurtok is, 
ezeket többnyire cu-
korbetegek számára 
vásárolják.
Idén terveik szerint 
két speciális büféko-
csival járják majd a 

fesztiválokat, ahol grillezett 
sajtokkal lepik meg az ínyenc-
falatok kedvelőit.

Borok és sajtok gazdag választéka várja a vásárlókat a 
gútai üzletben, ahol a cégtulajdonos, Nagy Veronika is 
gyakran áll a pult mögé

Számtalan emlék, felejthetetlen 
élmény tolakodik elő minden 
egyes kórusmű megszületése és 
előadása kapcsán. Kodály mű-
vei a magyar művelődés és al-
kotószellem örök értékei. Akik 
megszólaltatják – éneklik – ezen 
magyar léleknek rejtett kincseit, 
mérhetetlen szellemi gazdagság 
birtokosaivá válnak. Milyen jó 
lenne sokakat részesíteni eb-
ben az örömben! Milyen nagy 
szüksége lenne a ma emberének, 
szülóföldünk széthúzó népének 
a kodályi egyenességre, a gerin-
cességre. Mintha nekünk szólna: 

„Mikor ébredsz önérzetre?” – 
Petőfi Sándor szavaival énekli a 
kórus A magyar nemzet című mű 
előadása közben.
A CONCORDIA Vegyes Kar 
számára a 2017-es Kodály-év – 
koncertjeinek, kórusversenyei-
nek – méltó lezárása volt ennek a 
hanghordozónak a megszületése. 
A kórus tagjai Kodállyal vallják: 
Kultúrát nem lehet örökölni...
kultúra annyi, mint tanulás; 
megszerezni, színvonalon tar-
tani nehéz, elveszteni könnyű...
 Stubendek István

karnagy

Egy ideig vásároltuk, majd a 
férjem kitalálta, hogy a kecs-
kéink, melyek bio-fűnyíróként 
gondoskodtak az udvar és a 

kert rendben-
tartásáról, „be-
szállhatnának a 
sajtkészítésbe – 
neveti el magát 
Nagy Veronika 
sajtkészítő kis-
iparos.
Rengeteg tanu-
lás, próbálkozás 
követte az elha-
tározást, külön-
féle tanfolyamo-
kon vett részt, s 
többször is fias-
kóval ért véget 
egy-egy új ízvi-
lág kipróbálása.
– A testvérem 
H o l l a n d i á b a n 
él, ami egyben 
azt jelenti, hogy 
a „sajtok orszá-
gának” lakója. 
Az csak termé-
szetes, hogy 
nem csupán a 
piacokon néze-
lődtünk, hanem 
b e k é r e d z k e d -
tünk a kisüze-

– Valójában úgy történt, hogy 
eredetileg saját borkészletün-
ket árusítottuk, ám a borkósto-
lás alapkelléke a minőségi sajt. 
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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

Vadászsiker

humor-csokor
Egy szőke nő bemegy az autószervizbe:
– Kérek egy hosszú olajszintmérőt!
– De miért, asszonyom?
– Mert a régi nem ér bele az olajba!

Székely bácsi stoppol az út szélén a tehenével.
Éppen arra jön egy mercis pofa és megáll.
– Merre, bácsi?
– Csak ide az első faluba.
– Üljön be, a tehenét pedig kösse hátra.
A mercis elindul úgy 40 km/óra sebességgel, hátrapillant a tehénre, ahogy 
bandukol a kocsi után.
A mercis most már 120 km/órás sebességgel halad.
Hátrapillant és megdöbbenve látja, hogy a tehén kocog, míg a kocsi 120-
szal halad. Erre maximális gázzal, 200-zal kezd repeszteni. Visszapillant 
és látja, hogy a tehén lógatja a nyelvét. Mondja is a székely bácsinak, 
hogy lóg a tehén nyelve!
– A tehenem mindig így jelez, amikor előzni akar!

– Jean, hol a feleségem?
– A méltóságos asszony lepihent, mert nagyon elfáradt a munkától.
– Miféle munkától?
– A méltóságos asszony egész délelőtt ördögi terveket kovácsolt...

Növényvédelem
Január a kertekben

Kevesen tudják, hogy szá-
mos olyan természetes anyag 
található a háztartásokban, 
amelyekkel télen is táplálhat-
juk, szebbé tehetjük virágain-
kat. Íme néhány jó tanács:
Kávé – A reggeli kávé nem 
csak nekünk lehet életmentő, 
hanem a szobanövényeknek 
is. Miután lefőztük az élénkí-
tő nedűt, vegyük ki a zaccot 
a gépből, hagyjuk kihűlni, és 
keverjük hozzá a virágföld-
höz. A lefőtt kávéból vissza-
maradó anyag ugyanis magas 
tápanyagtartalmú, így nagyon 
hálásak lesznek érte a virá-
gok. 
Tojás – Amikor az ember to-
jást főz, nézi az óráját, vára-
kozik, majd kiszedi a kész to-
jásokat, és kiönti a főzővizet. 
Pedig, ha nem így teszünk, 
akkor megspórolhatjuk a 
tápoldatozást. A tojásokról 
ugyanis sok olyan anyag ol-
dódik le, amelyek a növények 
számára nagyon hasznosak, 
így ha hetente egyszer a ki-
hűlt főzővízzel locsolunk, 
akkor a virágok dúsak és élet-
erősek lesznek. 
Sör – Bár tény, hogy az iste-

ni nedűt pazarlás lenne bármi 
másra elhasználni, mint meg-
inni, de azért adódhatnak ki-
vételek. Az olyan italt, amiben 
már nincs szénsav, és kiöntésre 
kerülne, inkább hígítva öntsük 
a permetezőbe. 
Ha ezzel vizezzük le a növé-
nyek leveleit, akkor azok fé-
nyesen fognak csillogni.
Tea – Arra, hogy egy kicsit fel-
frissíthessük a növényeinket, 
tökéletesen megfelel a tea. Főz-
zünk egy adagot kamillából, és 
hagyjuk kihűlni. Hígítsuk fel, 
és permetezzük a növényeink-
re. Ezzel többlettápanyaghoz 
juttathatjuk őket, méghozzá 
bármiféle vegyi anyag nélkül. 
Tökéletes megoldás, főleg ak-
kor, ha olyan virágokat is tar-
tunk, melyek a tápanyagokat a 
leveleiken keresztül veszik fel. 
Levendula – Ez a szép és illa-
tos növény igazán hasznos tag-
ja lehet a virágtengerünknek. 
Nemcsak azért, mert igényte-
len, és nagyon könnyű tartá-
sa, hanem azért is, mert segít 
felvenni a harcot a kórokozók 
ellen. Ha néhány tő levendulá-
val vesszük körbe a tetvek mi-
att veszélyeztetett növényeket 

(például a rózsákat), akkor a 
lila szépség erőteljes illata el-
űzi a kis nedvszívókat. 
Fokhagyma – A népi gyó-
gyászat már nagyon régóta 
tudja, hogy a fokhagyma igazi 
csodaszer. De ezen felül még 
a virágokkal is jót tesz. Egé-
szen pontosan a kártevők ellen 
védi meg őket. Ehhez nem is 
kell más, csak a földbe dugni 
egy gerezdet, és kész is. Arra 
azonban ügyeljünk, hogy ne 
hajtson ki a fokhagyma, mert a 
gyökerei megölhetik a szoba-
növényünket. Ha mégis növe-
kedni kezdene, akkor húzzuk 
ki, és tegyünk a helyére egy új 
gerezdet.
Nikotin – A dohányzás kife-
jezetten káros, de nem csak 
ránk nézve. Ha az elszívott 
cigarettacsikkeket nem dobjuk 
ki, hanem összeszedjük, akkor 
abból házi permetszert készít-
hetünk. Ehhez szükségünk lesz 
közel 100 csikkre, amit 4 liter 
vízzel kell felfőzni (lehetőleg 
házon kívül, mert nagyon bü-
dös). Ezután hűtsük és szűrjük 
le. Egy adag permetszert ke-
verjünk össze két adag vízzel, 
és ezt használjuk a növények 
kórokozói ellen. Vigyázzunk, 
mert a nikotin erősen mérge-
ző, így lehetőleg ne nyeljük le, 
és ne is kerüljön a szemünkbe, 
bőrünkre az anyag.
Ha jól tartjuk a növényeket, 
akkor nemcsak azt érhetjük el, 
hogy nőni fognak, hanem azt 
is, hogy élettől duzzadó növé-
nyekkel díszíthatjük a laká-
sunkat.  -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

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Családjában most min-
denki fáradtabb az átlagosnál, de ez még nem ok arra, hogy 
mindenki feladatát magára vállalja. Keressen valakit szűkebb 
környezetében, aki jól tud szervezni és bízza rá a teendők ko-
ordinálását. Így mindenki úgy érezheti, hogy kivette a részét a 
tennivalókból.
HALAK (február 21. – március 20.) Társa bármikor képes 
felvidítani önt, amihez most nem kell más, csak hogy el tudja 
vinni egy olyan buliba, amelyet a barátai szerveztek. Amint tár-
saságban lesznek, felébred önben a vágy a szórakozásra. Hálás 
lesz kedvesének, amiért nem hagyta magát lebeszélni a partiról.
KOS (március 21 – április 20.) Amíg nem sikerül feldolgoz-
nia előző kapcsolatát és nem vállalja az abban önt megille-
tő felelősséget, addig nem fog tudni új kapcsolatot kiépíteni. 
Gondolja végig, mit kellett volna másképp csinálnia és mi az, 
amit helyesen tett. Ezzel le tudja zárni a kapcsolatot és nyithat 
az új felé.
BIKA (április 21. – május 20.) Ön mindig akkor a legsikere-
sebb, ha önszántából cselekszik és nem mások parancsait kell 
végrehajtania. Ilyenkor azonnal feltámad önben a gyermeki 
dac és csak azért sem hajlandó úgy csinálni, ahogy előírták. 
Csak azért, hogy ellenkezhessen, ne mondjon le saját vágyai 
beteljesüléséről!

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten valószínűleg 
olyan helyzetbe kerül, amely két lehetőséget kínál az ön 
számára. Bár most még észérvekkel egyik mellett sem tud 
dönteni, semmiképp se térjen ki a választás elől. Ha mégis 
ezt tenné, csak elodázná az elkerülhetetlen választást, pedig 
később sem lesz könnyebb helyzetben.
RÁK (június 22. – július 22.) Kedvező időszak arra, hogy 
a párkapcsolatában kimondatlanul benne rejlő alapvető kér-
déseket tisztázza. Ezek az ügyek később is megnyugtatóan 
elintézhetőek, csak akkor sokkal több erőfeszítésre, meg-
fontolásra és energiára lesz szüksége ugyanahhoz az ered-
ményhez.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kedvese szabad-
ságvágya nem annak a jele, hogy ki szeretne lépni a kapcso-
latból, épp ellenkezőleg, annyira megbízik az önök között 
meglévő erős kötelékben, hogy neki sokkal kevesebb jele 
is elég az összetartozásnak, akkor sem bizonytalanodik el, 
vajon szeretik-e egymást.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha bizonyos prob-
lémák minden párkapcsolatában előkerülnek egy idő után, 
valószínű, hogy érdemes elgondolkoznia rajta, vajon he-
lyes-e az ön hozzáállása a dologhoz. Kérdezze meg mások 
véleményét, figyelje meg ismerőseit hasonló helyzetekben, 
és ha kell, változtasson!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bár nagyra be-
csüli az elkötelezettséget másoknál, nem igyekszik maga 
is ilyesmit vállalni. Ha azt látja kedvesén, hogy ő viszont 
olyan típus, akinek fontos a biztonság és a komoly, tartós 
kapcsolat, akkor jobb, ha tisztázza, mit képes megadni neki 
és mennyi szabadságra van szüksége.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Hirtelen nagyon 
felerősödik önben az a vágy, hogy elnyerje kedvese tetszé-
sét. Ezért minden eszközzel megpróbálja magára irányítani 
a figyelmet. Attól sem riad vissza, hogy bohócot csináljon 
magából, csak úgy sziporkázik és lehetetlen nem együtt szár-
nyalni önnel.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szentelje figyelmét 
partnerének, hiszen is ő is türelmesen meghallgatta önt. Figyel-
je meg, hogy milyen gondolatokat ébresztett párjában az, amit 
korábban ön mondott neki, volt-e olyasmi, amit esetleg félreér-
tett. Ezeket az apró eltérésekez mindenképp tisztázza őszintén. 
Mindez munkahelyére is vonatkozik!
BAK (december 22. – január 20.) Attól tart, hogy vágyai és 
reményei összeomlanak, ha egy pillanatra is megáll, és szám-
vetést készít jelenlegi életéről. Valójában ez csak abból fakad, 
hogy megbántotta valaki, aki már többször összezavarta. Most 
már menjen végig a megkezdett úton, hiszen ha megáll, soha-
sem tudja meg, mi várja az út végén.
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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

Autószerelő
végzettséggel

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

Tel./kontakt: 
0908 944 944

* 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) munkát vállalal Komáromban.

Tel.: 0907 220 363.

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

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

Sírkövek vésése,
festése!

Tel.: 0908 753 072.
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MŰSORA JÁNLAT
január 27-től  február 2- 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, 
10.35 Az év háziasszonya, 
12.45 Paula és Paulina 
(mexikói), 14.45 A szultá-
na (török), 15.50 Őrangya-
lok (olasz), 18.00 Tények, 
18.55 Indiana Jones és a 
végzet temploma (amer.), 
21.30 Korhatáros szerelem 
(magyar), 22.30 Yamakasi 
(francia), 0.40 Mud (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 10.50 
Dallas (amer.), 12.20 
Nyugi, Charl ie! (amer.), 
13.15 Scooby-Doo! 
(amer.), 14.50 Keresd a 
nőt! (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.50 Fókusz plusz , 
19.20 Mer ida, a bátor 
(amer.), 21.10 A karate-
kölyök (amer.-k ínai), 0.05 
Éjsötét árnyék (amer.), 
2.20 A kockaember (ma-
gyar)

RTL II
11.00 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 13.00 
Anya a pácban (amer.), 
15.00 Jön a baba, 16.00 A 
gyanú árnyékában, 20.00 
Alkonyat (amer.), 22.15 
Castle (amer.), 23.15 Szar-
vak (amer.)

M2
11.20 Pin kód, 12.45 Ví-
zipók-Csodapók, 12.50 
Loopdidoo, 13.10 Taton-
ka tör ténetei, 15.40 A 
csil lagtallérok, 16.40 A 
gumimacik, 19.45 Béku 
és barátai, 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) ,  13.25 Pe r u ,  Ch i le , 
13.55 K ner t en nyomoz 
(nor vég),  15.25 Sá r i ka , 
d r ágá m (mag ya r) ,  17.55 
Nő a z e sély,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.30 
Csa k sz í n há z é s  más 
sem m i (mag ya r) ,  20.30 
A Dal ,  23.20 Képtelen 
tör t éne t  (mag ya r) 

Duna World
11.15 2x2 néha öt (ma-
gyar), 13.15 Felfel gör-
dülő kő, 14.15 Hangvil la , 
16.20 Új idők, új dalai , 
16.50 Hétvégi belépő, 
19.20 Ízőrzők, 20.00 Min-
denből egy van, 21.35 A 
Bagi Nacsa Show, 22.35 
Tóth János (magyar), 
23.40 Opera Café, 1.30 
Sár ika , d rágám (magyar)

Pozsony 1
13.05 A medve (francia-
amer.), 14.40 Énekel a 
föld, 16.20 Szlovákia, sze-
retlek!, 17.55 A szocializ-
mus fétisei, 19.00 Híradó, 
20.30 Énekel a Föld, 22.00 
Agatha Christie: Miss 
Marple (angol), 23.30 A 
medve (francia-amer.)
Pozsony 2
9.30 Tenisz,  13.10 Tudo-
mányos magazin,  13.35 
Farmereknek, 15.40 Folk-
lórfesztivál.  16.45 Szí-
nészlegendák, 18.30 Esti 
mese,  19.50 Hírek, 20.10 
A család,  20.35 Édes 
élet  (német),  22.20 Far-
go (amer.) ,  23.10 A híd 
(svéd)

Markíza tv 
10.25 Green Lantern 
(amer.), 12.40 A kísérlet 
(amer.), 15.10 Harry Pot-
ter és a tűz serlege (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Bölcsőd lesz 
a halálod (amer.), 22.35 
Elrabolva Isztambulban 
(német), 1.15 Terminátor 
(amer.), 3.20 Hir telen ha-
lál (amer.)

JOJ TV
12.05 Szuper karaoki, 
12.50 A futár (amer.), 
14.40 Lopott idő (amer.), 
16.55 Szünidő, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Exodus (amer.), 23.40 
Kertvárosi kommandó 
(amer.), 1.40 Éjszakai ran-
devú (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, 10.40 
Több mint testőr, 12.50 
Gyilkos sorok (amer.), 
13.55 Doktor House 
(amer.), 14.55 Mága Zol-
tán újévi koncer t je, 17.25 
Ripost , 18.00 Tények, 
18.55 P.S. Love You 
(amer.), 21.35 Féktelenül 
(amer.), 0.05 Égszakadás 
(amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 10.55 
Nyugi, Charlie! (amer.), 
12.20 Az év hotele, 13.25 
Házon kívül, 14.00 A védel-
mező (amer.), 16.15 Nagyon 
vadon (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.50 Az U.N.C.L.E. 
embere (amer.), 21.15 Lány-
búcsú (amer.), 23.00 Az 
utolsó háború (amer.)

RTL II
11.40 Anya a pácban 
(amer.), 13.20 Segítség, 
bajban vagyok!, 18.20 Al-
konyat (amer.), 20.30 Mi 
kell a nőnek? (amer.), 23.00 
Selyemfiú a pácban (amer.), 
0.50 A te tested (amer.)

M2
12.45 Vízipók-Csodapók, 
13.10 Tatonka tör téne-
tei , 15.40 Rózácska és 
Rózsácska , 16.40 A gu-
mimacik , 17.25 Jake és 
Sohaország kalózai , 17.50 
Dr. Plüssi , 18.15 Thor és 
az ór iások (német), 20.15 
Tut i g imi (amer.), 21.10 
A belső bolygó (amer.), 
23.40 Mit gondolsz , k i 
vagy? 

Duna tv
13.15 Európai piacok és 
vásárcsarnokok, 14.15 
Múzeumtúra , 14.45 Rex 
felügyelő (osz t rák-né -
met), 15.35 Ez a vil la el-
adó (magyar), 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Alpesi őr járat 
(olasz), 19.50 Magyaror-
szág, szeretlek!, 21.25 A 
rózsa neve (német-f ran-
cia), 23.35 Danny Coll ins 
(amer.)

Duna World
10.35 A Dal, 13.20 Na-
gyok, 13.50 Egy szabad 
ember a félelem vi lágá-
ban, 14.55 Ismerd meg!, 
16.55 Hétvégi belépő, 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Hazajáró, 21.00 Híradó, 
21.35 Egy barázdát én is 
vontam...,  22.35 Hogy 
volt?, 2.25 Ez a v i l la el-
adó (magyar)

 Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
16.40 Csendőr tör t éne -
t ek ,  18.20 Konyhá m t i t -
ka ,  19.0 0 Hí r adó,  20.30 
Max felüg yelő (sz lová k), 
21.30 A d rága ba rá t 
(a mer.) ,  23.10 Poi rot  (a n-
gol) ,  0.50 Max felüg yelő 
(sz lová k)

Pozsony 2
12.00 Műlesik lás, 15.10 
Orientációk, 15.45 Jég-
korong, 18.40 Est i mese, 
20.00 Hírek , 20.10 Vivát , 
Benyovszky!, 21.25 Szín-
házi meghívó, 23.05 Míg 
a kakas kukorékol, 23.20 
A vörös bajusz ( japán)

Markíza tv
8.50 Harry Potter és a tűz 
serlege (amer.), 11.50 Chart 
Show, 14.00 Duso felügye-
lő (szlovák), 15.20 Igen, 
főnök! (francia), 17.05 Fel-
vég, alvég, 18.15 Szomszé-
dok (szlovák), 19.00 Hír-
adó, 20.30 A leszámolás 
(amer.), 22.40 Halálos fegy-
ver (amer.), 1.20 Elrabolva 
Isztambulban (német), 

JOJ TV
10.05 Kincsvadászok 
(amer.), 11.50 A fogtündér 
(amer.), 13.40 Vaddisznók 
(amer.), 15.50 Új kertek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Bu-
nyó (amer.), 23.10 A pira-
mis (amer.), 1.00 Kidobós-
di (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 13.35 
Családi titkok, 14.45 A be-
tolakodó (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 Korhatáros 
szerelem (magyar), 22.55 
Tények extra, 23.25 Indiana 
Jones (amer.), 1.50 Bűnös 
Chicago (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.40 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 Tesz-
vesz város, 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!, 22.40 
Akusztik, 0.50 Lola (amer.-
kolumbiai)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.15 
Don Mat teo (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, 20.25 
Kékfény, 21.55 Éjszakai 
szolgálat (angol), 23.05 
NCIS (amer.), 23.50 Agat-
ha Raisin: A halál harang-
ja (angol)

Duna World
11.25 A falu rossza (ma-
gyar), 13.45 Ízőrzők, 14.50 
Család-barát, 16.30 Roma 
magazin, 17.00 Domovina, 
18.10 Gasztroangyal, 19.05 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Hogy volt?, 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, 15.00 Igaz 
történetek, 16.30 Csodála-
tos tájak, 16.50 Talkshow, 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
A csokoládé illata (francia), 
22.25 Labirintus (cseh), 
23.25 Nash Bridges (amer.) 

Pozsony 2
11.40 Mesék, 12.00 Élő pa-
noráma, 15.30 Nemzetiségi 
magazin, 18.30 Esti mese, 
20.00 Hírek, 20.10 A di-
agnózis, 21.30 Párizs ízei, 
22.30 Arizónai álom (fran-
cia-amer.) 

Markíza tv
12.00 Családi történetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi törté-
netek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Szomszédok (szlo-
vák), 21.10 Felvég, alvég, 
22.15 Varázslók (amer.)

JOJ TV
12.25 Topsztár, 12.50 A 
legszebb lakások, 13.50 Új 
lakások, 14.55 Tárgyalóte-
rem, 17.00 Híradó, 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
Inkognitó, 23.35 Rosewood 
(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 A be-
tolakodó (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!, 
12.40 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 Válótár-
sak (magyar), 22.50 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 Irány Okido!, 15.00 
Traktor Tom, 15.40 Tesz-
vesz város 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.), 
23.25 Kulisszák mögött, 
0.25 Lola (amer.-kolumbiai)

Duna tv
12.00 Híradó, 13.15 Hon-
foglaló, 14.10 Don Matteo 
(olasz), 15.15 A vidéki doktor 
(német), 16.05 Mámoros sze-
relem (mexikói), 17.55 Nő az 
esély, 18.35 Végtelen szere-
lem (török), 19.30 Honfogla-
ló, 20.25 Önök kérték, 21.25 
Velvet Divatház (spanyol), 
22.20 Laura rejtélyei (amer.), 
23.10 Jövőkép (amer.)

Duna World
11.20 Nóra (magyar), 13.45 
Hazajáró, 14.45 Család-
barát, 16.20 Nemzetiségi 
magazinok, 17.35 Ízőrzők, 
18.10 Gasztroangyal, 19.30 
Hazajáró, 20.00 Van képünk 
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló, 0.05 Mindenki 
akadémiája

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
11.55 Élő panoráma, 12.55 
Új-Zéland, 14.30 Tudomá-
nyos magazin, 15.30 Ukrán 
magazin, 17.30 Műlesiklás, 
20.20 Maffiatörténetek, 21.15 
Az elveszett világok keresé-
se, 22.30 Talkshow 

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, 
19.00 Híradó, 20.30 Édes 
otthon, 21.30 Jó tudni, 22.40 
Családi történetek, 23.35 
NCIS (amer.)

JOJ TV
12.25 Topsztár, 12.50 Leg-
szebb lakások, 13.50 Új 
lakások, 14.55 A tárgyaló-
terem, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Farkasok 
(szlovák), 21.40 Minden, 
amit Ander szeret, 22.50 
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 A be-
tolakodó (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 Korhatáros 
szerelem (magyar), 22.55 
Tények extra, 23.25 Kertvá-
rosi kommandó (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.40 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, 21.40 Szulej-
mán (török), 22.50 Házon 
kívül

 RTL II
11.00 Ügynökjátszma 
(amer.), 11.55 A hidegsebész 
(amer.), 12.50 Segítség, baj-
ban vagyok!, 14.50 Showder 
Klub, 16.30 Segítség, baj-
ban vagyok!, 18.30 Showder 
Klub, 19.30 Oltári csajok 
(magyar), 20.30 Oltári csa-
jok (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, 
16.10 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, 13.15 Hon-
foglaló, 14.10 Don Matteo 
(olasz), 15.20 A vidéki dok-
tor (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 (an-
gol), 21.35 Háború és béke 
(angol), 22.35 A márvány-
ember (lengyel)

Duna World
11.35 Scapin furfangjai 
(magyar), 13.20 Magyar 
gazda, 13.45 Noé barátai, 
14.45 Család-barát, 16.20 
Nemzetiségi magazinok, 
17.30 Ízőrzők, 18.10 Gaszt-
roangyal, 19.05 Itthon 
vagy!, 19.30 Magyaror-
szág, szeretlek!, 21.35 Ri-
dikül, 22.35 Honfoglaló, 
0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Amy bírónő, 14.55 Igaz 
tör ténetek, 16.25 Csodá-
latos tájak, 16.55 Sherlock 
Holmes kalandjai, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Bounty (amer.), 
22.35 Titokzatos hegyek 
(amer.)

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 13.15 
Dokumentumfilm, 14.45 
Energetika, 15.15 Magyar 
magazin, 17.00 Hírek, 18.30 
Esti mese, 20.00 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilm, 
21.30 Igazságosak, 22.25 A 
gép lelke (szlovák)

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.00 Családi tör ténetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
14.55 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 
A kabalapasi (amer.), 0.40 
NCIS (amer.)
JOJ TV
12.25 Topsztár, 12.50 A 
legszebb lakások, 14.55 A 
tárgyalóterem, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Farka-
sok (szlovák), 21.40 Minden, 
amit Ander szeret, 22.40 
Rosewood (amer.), 23.30 
Brilliáns elmék (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 A be-
tolakodó (mexikói), 15.45 
Álmodj velem! (mexikói), 
16.50 Bosszú vagy szerelem 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A piramis, 20.35 Pénzt, 
vagy éveket!, 22.35 Tények 
extra, 23.25 NCIS (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.40 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, 21.40 Vá-
lótársak (magyar), 22.50 
Halálos fegyver (amer.), 
0.25 Magyarul Balóval

RTL II
10.00 A narancsvidék 
(amer.), 11.00 Graceland 
(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, 23.30 Az élet csajos 
oldala (amer.)

M2
12.25 Irány Okido!, 13.20 
Pupákok, 13.20 Mily, a ki-
váncsi, 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 Hírek, 12.45 Jamie 
30 perces kajái, 14.00 
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), 21.00 Fábry, 
22.20 Tétova fél relépők 
(f rancia), 23.55 Holdudvar 
(magyar)

Duna World
11.25 A tűz balladája 
(magyar), 14.10 Magyar 
krónika, 14.45 Család-ba-
rát, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon 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.), 14.55 
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 Doktor 
mellékhatásokkal (német), 
23.05 Törvény és rend, 
23.50 Nash Bridges

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 14.30 
Ambulancia, 16.25 Spa-
nyol nyelvtanfolyam, 16.50 
Nemzetiségi magazin, 
17.45 Szia, Szlovákia!, 
18.30 Mesék, 18.45 Florall, 
21.15 Csak hazugságok?, 
22.00 Híradó, 23.20 Rend-
őrség

Markíza tv
9.40 Apukák, 10.40 Jószom-
szédi viszonyok, 11.40 Családi 
történetek, 12.40 A mentalista 
(amer.), 17.00 Híradó, 17.25 
Reflex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Duso felügye-
lő (szlovák), 21.40 Jó tudni!, 
22.40 Jószomszédi viszonyok, 
23.45 NCIS (amer.)

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, 
23.30 Összeomlás,  0.00 
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 A be-
tolakodó (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 ext-
ra, 22.25 P.S. I Love You 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 12.40 
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, 21.45 Hadak útján 
(amer.-angol), 1.50 Odaát 
(amer.)

RTL II
11.00 Graeland (amer.), 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 Show-
der Klub, 23.30 Az élet csajos 
oldala (amer.)

M2
12.25 Irány Okido!, 13.20 
Mily, a kiváncsi, 14.20 Po-
coyo, 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, 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 Tikok 
könyvtára (amer.), 22.05 
Az ismeretlen lány (belga) 

Duna World
11.35 Tizenhat város tizen-
hat leánya (magyar), 13.20 
Kosár, 13.45 Rúzs és se-
lyem, 14.15 A rejtélyes XX. 
század, 14.45 Család-barát, 
16.55 Öt kontinens, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Itthon vagy!, 
19.25 Hazajáró, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Ridi-
kül, 22.35 Honfoglaló, 0.00 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Amy bírónő (amer.), 14.50 
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!, 21.55 Doku-
mentumfilm, 22.35 Apoka-
lipszis (amer.), 1.50 Nash 
Bridges (amer.)

Pozsony 2
8.00 Élő panoráma, 9.30 
Roma magazin, 15.30 
Szemtől szemben, 17.45 
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti 
mese, 20.00 Híradó, 20.10 
A család, 20.40 Nagy Ka-
talin (orosz), 22.20 Egy 
öldöklés története (amer.), 
23.40 Jazz

Markíza tv
9.50 Apukák, 10.55 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 Hogyan 
csípjünk fel egy csajt 
(cseh), 22.35 A szökevény 
(amer.), 1.15 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, 21.45 A belső ember 
(amer.) 
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GRATULÁLUNK

S Z U D O K U

Elkészítése:
A megmosott füstölt húsból a zöldségekkel és a fűszerekkel húsle-
veshez hasonlóan levest főzünk, annyi különbséggel, hogy babér-
levelet is teszünk bele. Amikor a hús már megpuhult, belefőzzük a 
kockára vágott burgonyát, és mire a burgonya megfő, elkészítjük a 
barnarántását az olívaolajjal, a liszttel és az őrölt paprikával, majd 
berántjuk a levest. A végén tárkonyecettel ízesítjük.

Hozzávalók:
30 dkg füstölt húsos karajcsont
1 db sárgarépa
zöldség, karalábé,
zellergumó
40 dkg burgonya
egész feketebors
csöves szárított paprika
szárított tárkonylevél,
babérlevél
tárkonyecet
2 evőkanál olívaolaj
1 evőkanál liszt

1 mokkáskanál őrölt pirospaprika
1 mokkáskanál delikát ételízesítő

Kinder pingui szeletFüstölt hússal készült 
tárkonyos burgonyaleves Hozzávalók:

6 db tojás
6 kanál liszt
6 kanál cukor
1 csomag vaníliáscukor
1 csomag sütőpor
3 kanál kakaópor
A krémhez:
0,5 l tejszín
2 csomag vaníliáscukor
10 g zselatin
15 dkg étcsokoládé
kevés olaj
tortabevonó

A tetejére
15 dkg tortabevonó
kevés olaj

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január 27-én Angelika
január  28-án Károly, Karola
január  29-én Adél
január  30-án Martina
január  31-én  Marcella
febuár 1-én Ignác
január 2-án Karolina
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Elkészítés:
3-3 tojásból kakaós piskótát sütünk. Amíg hűl, elkészítjük a 
krémet: a zselatint fél dl vízben elkeverjük, a tejszínt és a vaní-
liás cukrot keményre verjük. A zselatint felmelegítjük és hoz-
zákeverjük a tejszínhez, majd a csokoládét is felmelegítjük és 
hozzákeverjük az olajat. Az alsó lapra rákenjük a tejszín felét. 
Erre kerül a langyos csokoládé. Kis időre hűtőbe tesszük. Ha 
megdermedt a csokoládé, rákenjük a tejszín másik felét és a 
másik piskótát is rátesszük. A tetejére csokimázat teszünk.

Megemlékezések

Köszönetnyilvánítás

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 
939 743 (16 óra után).

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

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Gútán: a gútai Nagy Zoltán és Balázs Melinda, 
a gútai Varga Tamás és a győri Bokor Magdolna.
Érsekújvárban: az érsekújvári Ando Miloš és 
Fellner  Andrea.

Snapszerverseny

SAKK

ASZTALITENISZ
Négyfordulós snapszerverseny kezdődik január 27-én a 
Gúta melletti pacséroki városrészben található Szekeres 
Ranch helyiségeiben. A versenyzők regisztrálása reggel 
8-kor kezdődik és 9 órától már az asztaloknál folyik a meg-
mérettetés.
A snapszer, más néven snap-
szli, vagy hatvanhat egy 
kártyajáték. Magyar kár-
tyával játszhatja 2-4 játé-
kos. A játék célja: legalább 
66 pont (innen a hatvanhat 
név) elérése be-
m o n d á s o k b ó l 
és ütésekből. A 
játék érdekessé-
ge, hogy az üté-
sek, bemondások 
pontértékét nem 
lehet papíron írni, 
fejben kell szá-
molni. Aki eléri a 
66-ot, „Kész!” vagy „Elég!” 
bemondással befejezi a já-
tékot. Ha ezt elmulaszta-
ná, és a másik fél is eléri 
a 66 pontot, ő is bemond-
hatja, hogy elege van, és 
megnyerheti a játékot. Ha 
senkinek sincs, az utolsó 
ütés győz. Ha az ellenfél a 
meccs utolsó részében kér 
egy nem megegyező lapot 
a másik játékostól (tegyük 
fel, hogy zöld ászt), csak 
zöldet adhat, vagy ha erre 
nincs lehetőség, akkor egy 
tetszőlegesen választott la-
pot vagy tromfot tehet bele.
Négy héten át zajlik a ver-

seny, amelyen versenybírók 
felügyelik a játékszabályok 
betartását. A döntő díszvendé-
ge és egyben a játék főbírója 
a Magyar Snapszerszövetség 
elnöke, Táncsics Péter lesz. 

Nevezési díj 5 euró. Bővebb 
tájékoztatást a verseny főszer-
vezője, Marosi Róbert ad a 
0919 183 225-ös telefonszá-
mon.

II. liga B csoport
Bátorkeszi – Komárom B 5:3 Pontszerzők: Berek, Sarok, Bóna 
1-1, Szegi, Barczi, Bánszegi és Urban 0,5, illetve Jóba 1, Molnár, 
Vörös, Hegedűs és Viczencz 0,5 * Léva – Komárom B 4,5:3,5 
Pontszerzők: Molnár és Jóba 1-1, Jakab, Vörös és Viczencz 0,5 * 
Tolmács – Bátorkeszi 2:5 Pontszerzők: Szegi, Barczi, Töröttő és 
Bánszegi 1-1, Berek, Sarok, Gyöpös és Száraz V. 0,5 * A tabella 
élén Bátorkeszi csapata áll, 7. Komárom B csapata.

III. liga
PK Komárom – Podlužany 
9:9 Pontszerzők: Moravec 3,5, 
Tóth 2,5, Varga és Olláry 1,5.

Nagytapolcsány – PK Komá-
rom 14:4 Pontszerzők: Tóth 
2, Moravec 1,5, Varga 0,5 * 
Komárom csapata a bajnoki 
táblázat 7. helyén áll 24 pont-
tal

IV. liga
Bánkeszi B – Pokrok Komá-
rom 14:4 Pontszerzők: Kürthy 
és Rajkó Z. 1-1, w.o. 2

Rybník C – Pokrok Komá-
rom 13:5 Pontszerzők: Kürthy 
3, Rajkó Z. 2 * A komáromi 
csapat a tabella 5. helyén áll 
23 ponttal *

V. liga
Párkány – Gúta 16:2 Pont-
szerzők: Sladky és Frey 1-1.

Gúta – Zsitvabesenyő 3:15 
Pontszerzők: Sladký 2, Frey 1 

* Gúta 14 ponttal a tabella 8. 
helyén áll.

VII. liga
Muzsla B – Perbete A 5:13 
Pontszerzők: Uzsák A és Káp-
loczky 4,5-4,5, Kántor L. 3, 
Farkas J. 1

Perbete A – MSO Párkány 
C 8:10 Pontszerzők: Uzsák 
4,5, Kántor 2, Káploczky 1,5 * 
Perbete A csapata a tabella 3. 
helyén áll 25 ponttal.

VIII. liga
Perbete B – Muzsla C 6:12 
Pontszerzők: Lengyel 2,5, An-
nus P. 1,5, ifj. Herda 1, Čacho 1.
MSO Párkány D – Perbete 
B 6:12 Pontszerzők: ifj. Herda 
3,5, Lengyel 3,5, Annus 2,5 és 
Čacho 2,5. A perbetei fakócsa-
pat a tabella 3. helyén áll 24 
ponttal.

Bombicy Béla- 
emlékverseny

Kamocsán a hagyományos 
nyílt asztalitenisz-bajnok-
ság egyben a kiváló spor-
toló, Bombicz Béla em-
lékét is őrzi. A regisztrált 
versenyzők között 2. lett 
a gútai Sladký, párosban 
bronzérmes az ugyancsak 
gútai Sladký-Szabó páros, 
amatőr kategóriában 1. az 
ógyallai Lukács L., 3. a gú-
tai id. Rajtár M.

Szívünkből kitörölhetetlen, mély fájdalommal
mondunk köszönetet a rokonoknak, a jó barátoknak,

a volt munkatársaknak, szomszédoknak
és mindazoknak, akik január 17-én

elkísérték utolsó útjára,
a komáromi református temetőbe a szeretett férjet, 

édesapát, apóst és nagyapát
Stojanov Ladislavot,

aki életének 64. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat

és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Mint egy gyertyaláng, úgy lobban el az élet.
Mint egy gyors folyó, rohannak az évek.

Fájó szívvel emlékezünk

ZUBER FERENCRE
(Gúta – Nagysziget)

halálának 17. évfordulóján
Emlékét örökké őrzi felesége és családja 

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a komáromi  Hrabovszki Mátyás (84 éves), Halász 
József (64 éves), Kuczman András (62 éves), Rónai 
Tibor (41 éves) a gútai Szarka Károly (2 éves), Sza-
bó Mária (73 éves), Hájas Erzsébet (84 éves), Ku-
csera Cecília (96 éves) és Orosz Ondrej (75 éves), 
az ógyallai Bartos Ladislav (65 éves), valamint az 
örsújfalusi Boncz Terézia (83 éves), a nagykeszi 
Bölcskei Mária (66 éves), a bogyai Kürthy Béla (67 
éves), a nemesócsai Szajkó Magdolna (94 éves), az 
izsai Kurucz Aranka (77 éves), a hetényi Bíró Ida 
(82 éves) és a kisizsai Tárnok Erzsébet (87 éves). 

Emléküket megőrizzük!

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
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LABDARÚGÁSKOSÁRLABDA
 PP & TV Raj Zsolna – MBK Rieker COM-therm Komárom

85:95 (21:29, 17:26, 23:17, 24:23)

KAJAK-KENU

A KFC Komárom II. ligás tavaszi fordulói

Előkészületi mérkőzések
Puskás Akadémia II. – KFC Komárom 0:1 góllövő Matič * Marcelháza – Gúta 4:2 
góllövők: Németh P., Kosťukevič 2, Taibl – * Szentpéter – Ógyalla 1:1 (0:0), Pšenák 
illetve Hegedűs * Naszvad – Pozba 15:1 Magyar 5, Molnár 4, Kiss Z., Hengerics, Kiss 
R., Banda, Dibuz * Hetény – Szőgyén 2:0 (0:0) * Érsekújvár U19 – Ekel (felnőttek) 1:5 
(1:4) Ekeli góllövők: Mészáros 2, Gacsal, Cseh, Ferenczi * Szentpéter U19 – Nagyme-
gyer U19 2:5 (0:0) Szentpéteri góllövők: Jóba, Németh * Perbete – Komáromszemere 
5:2 (2:2) * Kisújfalu – Perbete 4:2 (2:2). 

Komáromi  t eremfoc i
10. forduló

NAGYSZIGET – FC DOKI 
8:7 (3:5 ) Góllövők: Kràlik 
T. 4x, Leckési D., Rohoš-
ka M., Leckési Z., Ollé R. 
– Cong P. 3x, Militosyan V. 
2x ,Hovsepyan D. 2x * OŠK 
IZSA – U 20 1:1 (0:1) Gól-
lövők: Kiss P., illetve Csinger 
A. * BLUE DIAMONDS – 
BAURING CITY 2:3 (0:2) 
Góllövők: Hegedűs O., Vörös 
R., illetve Mészáros Á. 3x * 
BLACK BULL LITOVEL 
– BARRACUDA 2:6 (0:2) 
Góllövők: Kastsiukevich W. 
2x – Laboda R. 2x, Szénási I., 

18. forduló * március 3-án, 14:30-kor
KFC Komárom – MŠK Zsolna B

19. forduló * március 11-én, 14:30-kor
ŠKF Szered – KFC Komárom

20. forduló * március 17-én 15 órakor
KFC Komárom – FC Lokomotíva Kassa

21. forduló * március 24-én 15 órakor
Partizán Bártfa (Bardejov) – KFC Komárom

22. forduló * március 31-én, 15 órakor
KFC Komárom – Liptószentmiklós

23. forduló * április 6-án 15.30-kor
Garamszentkereszt – KFC Komárom

24. forduló * április 14-én 15.30-kor 
KFC Komárom – Igló

25. f orduló * április 21-én, 16 órakor
MFK Lokomotiva Zólyom – KFC Komárom

26. forduló * április 25-én, 17 órakor 
FK Poprád – KFC Komárom

27. forduló * április 28-án, 17 órakor 
FK Inter Pozsony – KFC Komárom

28. forduló * május 5-én,
17 órakor
KFC Komárom – Slavoj Tőketerebes 

29. forduló * május 12-én,
17 órakor

KFC Komárom – FK Zólyombrézó B

30. forduló * május 19-én, 17 órakor
AFC Vágújhely – KFC Komárom

Szinte napirenden vannak az átigazolások
Az elmúlt napokban sorozatban jelentették be a régió labdarúgóklubjai az átigazoláso-
kat, amelyek közül több okozott meglepetést.

KÉZILABDA RÖPLABDA
Újabb sportsiker a Selye János Gimnáziumban

Az elmúlt hónapokban a Selye János Gimnázium diákjai is-
mét rendkívüli eredményeket értek el a labdajátékok járási 
versenyein, így az ősszel megkezdett sikeres időszak folytató-
dik. A középiskolások számára szervezett járási versenyen a 
lányok kézilabdában az 1. helyen végeztek. A csapatok felké-
szítő tanára Horváth Fél Szilvia volt.
A csapat tagjai (a fényképen balról): felső sor: Horváth Mó-
nika, Czibor Kinga, Bukovszky Orsolya, Pongrácz Emma, 
Vanya Zsuzsanna, Veszprémi Rebeka; alsó sor: Jakab Adri-
enn, Garai Emese, Tóth Réka, Talian Dominika, Viola Eszter, 
Fiala Tímea.

Az ősszel megkezdett sikeres időszak tart a fiúk kategóriá-
jában is, hiszen a középiskolások számára szervezett járási 
versenyen a fiúk kézilabdában a 2. helyen végeztek. A csa-
pat felkészítő tanára Paraska István volt. A csapat tagjai (a 
fényképen balról): felső sor: Csóka Erik, Halász Viktor, Jókai 
Máté, Takács Gergő, Hriňa Attila, Meszlényi Márk; alsó sor: 
Vida Gergely, Szabó Richárd, Kürthy Ádám, Bielik Kevin.

Ilyen volt az, amikor a gú-
tai gólkirály, Magyar Zsolt 
IV. ligás csapatával szakítva 
átlépett az V. ligás naszvadi 
csapatba. Ugyanide távo-
zott Cingel Zoltán is. Sesz-
ták Róbert perig tavasztól 
a nagyfödémesiek csapa-
tát erősíti. Három sikeres 
játékost nem lesz könnyű 

pótolniuk a gútaiaknak, 
akik most a bajnokság kö-
zépmezőnyében vannak. * 
Ógyallán is változás törté-
nik, ők az udvardiak üdvös-
kéjét, Kling Matúšt szerez-
ték meg. * Komárom sincs 
könnyű helyzetben, hiszen 
Podlucký Michal Nagyöl-
vedre távozott. Az FK Activ 

Nagykeszi sikercsapatától 
távozik Horváth Lajos, aki 
Nyárasdon folytatja pálya-
futását * Az V. liga élcsa-
pata, az FK Marcelháza is 
erősíti támadósorát és en-
nek érdekében megszerezte 
az érsekújvári FKM klub 
tapasztalt csatárát, Dikácz 
Gyulát.

A kajak-kenu sport nem csak idényversenyekből áll. Az 
egész tél lényegében az erőnléti felkészülés jegyében zaj-
lik, s eredményességének ellenőrzésére kiváló alkalom a 
Szlovák Ergo nyílt bajnokság.
A versenyt szombaton bonyo-
lították le Pozsonyban, ahol 
1 000 m-es és 200 m-es „tá-
von” rajtoltak a kajak-kenu 
kiválóságai. 
Komárom színeiben ült az 
evezőpadba a juniorok kategó-
riájában Ujvári Marko, aki az 
1000 m-es távon ezüstérmet 
szerzett, az első helyezett, az 
ugyancsak versenybe szálló 
dániai bajnok tudta csak meg-
előzni. Ugyancsak aranyérmet 
szerzett Petrušová Mariana, 
aki a nők korosztályában 1 
000 m-en lett első. A férfiak 
között Vlček Erik 1 000 m-en 
bronzérmes lett. Botek Ádám 
is indult a férfiak 1 000 m-es 
döntőjében és 6. lett. A vete-
rán korosztályban Viszlai Igor 
1 000 m-en aranyérmes lett. 

Felvételünkön Ujvári Kata-
lin és fia, Marko látható

A két héttel ezelőtti, három feszített ütemű találkozót is lebonyolító komáromi kosarasok ezút-
tal is hiányos utaztak a zsolnai stadionba. A korábbi összecsapások többnyire a komáromiak 
győzelmével végződtek, ám akadtak meglepetések is. A Duna-partiak számára egy esetleges 
idegenbeli győzelem egyfajta gyógyírként is szolgálhatott.
Az már régi igazság, hogy 
valójában az első negyed já-
téka alapján borítékolható 
a találkozó végeredménye. 
Ilyenkor többnyire a hazai 
csapat ki tudja használni a 
pályafölényt. Szerencsére a 
zsolnaiak nem számoltak el-
lenfelük hevességével. Ennek 

eredményeképpen egy kis 
tétovázás után már a komá-
romiak vehették át a találko-
zó irányítását. Szerencsére a 
második negyedre sem tudott 
feleszmélni meglepetéséből 
a zsolnai csapat és a korábbi 
nyolc ponthoz újabb kilenc 
ponttal biztosította fölényét. 

A második félidőre változta-
tott taktikáján a vendéglátók 
csapata és fokozatosan kiví-
vott magának egy hatpontos 
előnyt, viszont a zárórészben 
ismét egyenrangú partner lett 
a komáromi gárda. Ezúttal jó 
volt a védelem is, és csak a 
szerencséjüknek köszönhetik 
a zsolnaiak, hogy további egy 
ponttal csökkenteni tudták le-
maradásukat.
Összegezve, nagyszerű já-
tékot nyújtott a komáromi 
csapat, amely még mindig 
hiányolja két sérült játéko-
sát. Ezúttal a találkozó leg-
jobbjának Adams bizonyult, 
aki 23 pontot szerzett csapa-
tának, ám kiváló formában 
volt Miloševič is, aki 18, il-
letve Jankovič, aki 17 pontot 
szerzett.
A jövő héten sem unatkoz-
nak majd a kosárlabda 
komáromi szerelmesei, hi-
szen (lapzárta után) szer-
dán a sportcsarnokban lép 
pályára a kassai csapat, 
illetve szombaton nálunk 
küzd a pontokért az Igló 
csapata.

Jubileumi diáktorna
Tizenötödik alkalommal rendezték meg Gútán a diák-
csapatok tornáját, amelyen a mocsonokiak, ógyallaiak 
és a vágsellyeiek mellett természetesen a hazai utánpót-
lás is pályára lépett.

Az U13-as korosztály:
Gúta – Ógyalla 4:2 * Nagymegyer – Mocsonok 2:1 * 
Mocsonok – Gúta 5:2 * Ógyalla – Nagymegyer 0:3 * 
Nagymegyer – Gúta 2:4 * Mocsonok – Ógyalla 1:3
1. Gúta 3  2  0  1  10:9  6
2. Nagymegyer  3  2  0  1  7:5  6
3. Ógyalla  3  1  0  2  4:8  3
4. Mocsonok  3  1  0  2  7:6  3

Gagič N., Kalmár L., Kalmár 
Gy.
AMFORA – SIVATAGI 
ROHAM CSIGÁK 4:11 

(1:5) Góllövők: Adámik J. 
2x, Szabó B., Jokel F., illetve 
Turza R. 6x, Tóth A. 3x, Ba-
kura Z. 2x.

VK Spartak SJE Komárom 
– VO AC Uniza Žilina

3:1 (22:25, 25:21,26:24, 25:16) 
* 2:3 (25:19, 17:25, 25:27, 
25:21, 12:15)
Izgalmas mérkőzéseket hozott 
a két I. ligás éllovas összecsa-
pása. Sajnos az alaphatosunk 
sérülésekkel bajlódva állt ki a 
mérkőzésekre, kulcsjátékosuk, 
Juraj Rak is csak a nézőtérről 
buzdíthatta társait. Ennek el-
lenére keményen küzdöttek a 
fiúk. Bemutatkozott csapatunk-
ban Filip Zapala, aki pár éve 
Komárom csapatát erősítette, 
s most újra visszatért. Az elért 
pontszámokat tekintve meg-
előztük Zsolnát, és a tabella 2. 
helyen áll a csapat. -b-

Az U -ös korosztály:
Gúta – Vágsellye 1:0 góllövő Lakatoš Marián * Nagymegyer  
– Mocsonok 2:1  * Mocsonok – Gúta 4:4   góllövők:  Lakatoš 
Marián 2, Bagita Benedek 2 * Vágsellye – Nagymegyer 1:2  * 
Nagymegyer – Gúta 2:0   Iván Tamás, Csonka Ladislav * Mo-
csonok – Vágsellye 2:1 
1. Nagymegyer 9 pont
2. Mocsonok 4  (7:7)
3. Gúta 4 (5:6)
4. Vágsellye 0  
A legjobb kapus: Kliha Bruno (Vágsellye) * A legjobb csatár: 
Sabo Norbert (Mocsonok) *A legtechnikásabb játékos: Iván Ta-
más (Nagymegyer). 


