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Az MKP jelentősen megerősítette pozícióit a megyében

Magyar alelnöke is van
Nyitra megye képviselő-testületének

Németh István felvétele

Rosszabbodik az orvossal ellátott
rohammentő szolgálat elérhetősége
a Komáromi járásban
A Magyar Közösség Pártja aggodalmának
ad hangot az év elején nyilvánosságra kerülő
információk miatt, miszerint az elkövetkező
időben több rohammentő szolgálatnál kerül
sor úgynevezett transzformációs folyamatra,
melynek következtében csak a járási székhelyeken lesz orvossal ellátott rohammentő
szolgálat. Ez a változás 2018. január elsejétől
már a gyakorlatban érvénybe lépett a gútai rohammentő szolgálati állomás esetében.
Történt ez akkor, amikor az egészségügyi minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátott
törvénymódosítása (amely a kórházi és az ambuláns orvosi készültségek mellett az orvosi
rohammentő szolgálat finanszírozásának emelését is rendezni fogja) a befejezéséhez közeledik. A tervezett módosítás szerint február 1-jétől jelentősen
emelkedik (+5 000 €) majd az orvossal
ellátott rohammentők havi juttatása,
de kisebb mértékben (+600 €) emelik
az orvos nélküli rohammentők havi juttatását is,
amelyet az egészségügyi biztosítók egyenesen
a mentőszolgálatnak fizetnek.
Értelemszerűen azt vártuk tehát, hogy a rohammentő szolgálat elérhetősége és az orvosi
ellátás minősége ezzel mindenütt javul majd,
de sajnos az elmúlt hetekben napvilágra került
információk – a Komáromi járásban mindenképpen – nem ezt mutatják. Annak ellenére,
hogy a járásban működő ZaMED rohammentő szolgálat weboldala szerint Gútán van orvossal ellátott rohammentő, a valóság immár
4. hete ennek az ellenkezője.
Megkeresésemre Jana Vaňová, a ZaMED sajtófelelőse megerősítette, hogy január 1-jétől
nincs orvossal ellátott rohammentő a gútai
mentőállomáson. Elmondta, hogy a rendelkezésükre álló statisztikai adatok, a mentőorvosok kihasználtsága és a diagnózisok súlyossága szerinti statisztikai adatok alapján,
saját kérésükre az egészségügyi minisztérium
határozatban hagyta jóvá a rohammentő szolgálat transzformációját, típusának megváltoztatását, azaz Gúta esetében az orvos nélküli

rohammentőt. A határozat másolatát nem volt
hajlandó rendelkezésemre bocsátani, de az
egészségügyi minisztériumban megerősítették
ezt az információt.
A rohammentő szolgálatról szóló 579/2004-es
törvény szerint a rohammentők hatáskörébe
az adott járásokon kívül beletartozik az egész
ország területének ellátása, de szükség esetén
értelemszerűen a legközelebbi mentőállomás
rohammentő szolgálata képes a legrövidebb
időn belül a beteghez jutni, elsősorban őket
hívják. Nem tartom megnyugtatónak a ZaMED magyarázatát, miszerint az egyes járásokban működő mentőszolgálatok az adott
térség segélyhívásaira a szomszédos
járásokból is tudnak segítséget hívni,
mivel a ZaMED honlapján megtalálható információ szerint a 14 rohammentő szolgálati helyszínről őket is
hívják szükség esetén Nyitra megyén
kívül Nagyszombat-megye szomszédos járásainak az ellátásához is. Így ha az
érintett Komáromi járás 116 ezer lakosához
hozzászámítjuk a szomszédos járások, illetve
a Nagyszombat megye szomszédos területéről
érkező segélyhívásokat, az orvossal ellátott
rohammentő szolgálat elérhetősége a térség
lakosai számára jelentősen csökken, ami számunkra elfogadhatatlan.
A Magyar Közösség Pártja támogatja Horváth
Árpád, Gúta polgármestere és Viola Miklós, az
egészségügyi bizottsági elnöke kezdeményezését, miszerint a Komáromi járás polgármesterei február elején közös nyilatkozatban kérik
majd az egészségügyi minisztert, hogy állítsa
vissza a január 1-je előtti állapotot a gútai mentőszolgálatnál, és helyezze vissza a mentőorvost a rohammentőre.
Az MKP-ban fontosnak tartjuk, hogy ezen az
áldatlan helyzeten változtatni tudjunk, és biztosítsuk Gúta és a Komáromi járás, illetve a
régió rászoruló lakosainak az elérhető és minőségi orvosi ellátást.
Németh Gabriella,
az MKP szociális és egészségügyi alelnöke

Megújult aneszteziológiai
és intenzív terápiás osztály

A komáromi kórház a régió egyik legfontosabb egészségügyi
szolgáltatója, amely közel 110 ezer lakos kezelésére nyújt lehetőséget. Számukra 11 fekvőbetegrészlegen, 3 intenzív osztályon, 23 járóbetegosztályon és a 10 közös orvosi és vizsgálati
részlegen biztosítják a betegellátást.
Ennek legutóbbi bizonyítéka, új gázelosztó hálózatokat telégkondicionáló
hogy korszerűsítették anesz- lepítettek,
teziológiai és intenzív terápiás berendezéseket szereltek fel
osztályukat. Az épület műsza- az egyes helyiségekben, új
ki állapotának javítása, a belső biztonsági erőforrásokat televezetékek cseréje, a további pítettek. Az osztályon a legmunkálatok és az eszközök súlyosabb diagnózissal fekbeszerzése több mint 420 szenek betegek. Tavaly 202
ezer euróba került. Korsze- pácienst kezeltek aneszteziorűsítették a villanyvezetéket, lógiai, intenzív és ápolói gonkicserélték a nyílászárókat, dozást nyújtva.

Hétfőn tartotta meg első képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. A Magyar Közösség Pártja 11 tagú képviselői csoportja elfoglalta középső, centrista pozícióját az
54 tagú megyei képviselő-testületben. Nem lépnek koalícióba sem a baloldali tömörüléssel,
sem a jobboldali tömörüléssel. Választóik, a Nyitra megye déli járásaiban, régióiban élők
érdekében kívánják meghozni a döntéseiket.
Az elmúlt hónapokban négy jába, ám ők ezt elutasították. ger Tibort, az MKP megyei
körben tanácskoztak az MKP Mindezen tények figyelembe- képviselőjét, aki a déli régió
megyei honatyái az egyes vételével nehezen képzelhető fejlesztéséért és a megye terüképviselői csoportokkal, va- el a minimális többséget ké- letén élő nemzeti kisebbségelamint a függetlenek képvise- pező (28 képviselő az 54-ből) kért felel majd. Csenger Tibor
lőivel és két két alkalommal esetleges jobboldali koalíció a Lévai járás egyedüli MKP-s
tárgyaltak a megyei elnökkel (MKP – jobboldali koalíció megyei képviselője és a járás
is. A tanácskozások két fontos – függetlenek) hosszú távú, magyar lakosságát képviseli.
tanulsággal szolgáltak: a 10, akár 5 évre szóló szoros stra- A Komáromi járás négy fontos
majd később 11 tagú jobbol- tégiai együttműködése, amely megyei tisztséghez jutott: két
dali koalíciót öt párt alkotja. ráadásul a megye elnöke és képviselőjét
beválasztották
Álláspontjaik korántsem egy- az általa felügyelt megyei hi- a megyei tanácsba, valamint
ségesek, komoly széthúzást vatal ellenzéke lenne. Ez az a két megyei szakmai bizotttapasztalható náluk számos összeállítás kísértetiesen ha- ság élére is a Komáromi járás
fontos, a megye jövőjét meg- sonlítana az első választási megyei képviselőjét javasolta
határozó kérdésben. A másik időszakban tapasztaltakra. A az MKP frakciója.Dr.Viola
tanulság, amely a tárgyalá- tanácskozások folyamán el- Miklóst, akit az egészségügyi
sokból leszűrhető volt, hogy érték, hogy a középen álló és bizottság elnökévé választotta
egyik képviselői csoport sem ellenzéki képviselői csoportok a megyei képviselő-testület,
támogatja a megyei képvise- 12 év után első ízben kaphat- Orosz Örst pedig az idegenlő-testület tárgyalási rendjé- tak megyei alelnököt és a tíz forgalom és a határon átnyúló
nek módosítását, a független- megyei szakbizottság közül együttműködés szakmai biként megválasztott képviselők négy bizottság élére javasol- zottságának elnökévé.
A megyei tanácsnak összesen
számára az önálló frakció lét- hattak elnököt.
rehozásának lehetőségét. Az Az első megyei testületi ülésen 13 tagja lesz, a megye elnökén
igazsághoz hozzátartozik: a négy megyei alelnököt válasz- kívül 12 megyei képviselő. Az
háromoldalú koalíciós tárgya- tottak és az MKP kezdemé- MKP frakcióját Farkas Iván
láson a függetlenek számára nyezésére, a megye elnökének frakcióvezető, Becse Norbert
felkínálták, hogy lépjenek be javaslatára a testület a megye frakcióvezető-helyettes
és
az MKP képviselői csoport- alelnökévé választotta Csen- Gyarmati Tihamér képviseli.

Haláleset történt az épülő hídnál

Január 24-én, szerdán délután az új dunai munkatársai. A helyszínre érkező rohammenhíd építkezésén, a kivitelező H-M DUNAHÍD tő szolgálat rohamkocsijának személyzete
Konzorcium alvállalkozójának dolgozóját, azonnal megkezdte az újraélesztést, de nem
gépkezelő munkását eszméletlenül találták jártak sikerrel.
A szlovák-magyar közös be- számos munkabiztonsági elő- Erre az esetre azonban ez nem
ruházásban megvalósuló új írás súlyos megsértésére derí- érvényes. Ennek az az oka,
komáromi Duna-hídnál mun- tett fényt. Többek között nem hogy magyarországi vállalatkaterületen, de nem mun- voltak leföldelve az építke- ról van szó, amely a bekerített
kavégzés közben történt a zésen található szerelőbódék, területen magyarországi munsajnálatos haláleset, amely a hibás volt a villanyvezetékek kásokat alkalmaz, és még a
hivatalos boncolási jegyző- érintésvédelme, nem voltak le- beszállítók között sem akadnak
könyv szerint szívinfarktus fedve az építkezésen található szlovák cégek. Az európai jog
miatt következett be.
árkok, hiányoztak az építke- értelmében – amely felülírja a
Az új komáromi Duna-híd zésről a mentőkészülékek. A hazai jogszabályainkat – erre
építése határon átívelő pro- feltárt hiányosságok miatt egy az építési területre a magyarorjekt ugyan, de kizárólag ma- szlovákiai cégre 200 ezer euró- szági jogi előírások vonatkozgyarországiak építik, a szlo- ig terjedő bírságot rónának ki. nak.
vákiaiakat teljesen kizárták
belőle. Ennek ellenére egy,
a folyóparton gépjavítást
végző munkás hirtelen bekövetkezett halálával nem csak
a szlovák rendőrség, illetve
a szlovákiai egészségügyi
mentőszolgálat, de a Szlovák
Munkabiztonsági Felügyelőség is foglalkozott. Ez utóbbi

Áttörés az EP-ben!

Adományozza adója 2 százalékát
a Podunajsko-Dunatáj Polgári Társulásnak!

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az adóbevallást
készítő természetes és jogi személyek, valamint az alkalmazottak 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!

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 25:2 arányban megszavazta Csáky Pál
A kisebbségek védelme és mindennemű diszkriminációjuk
tiltása az EU tagállamaiban
című
határozat-tervezetét.
Az anyag ezután a bizottság
hivatalos javaslataként kerül
a plénum elé február 7-én.

Ha elfogadják, az első ilyen
jellegű kötelező erejű dokumentum lesz az unión belül.
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A nemzetközi közbeszéd részévé kell tenni
a trianoni békediktátumot!
Dr. Drábik János közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője és
az Országos Trianon Társaság elnöke a trianoni békediktátumról, s a nemzetközi színtérre
vitelének esélyeiről tartott előadást január 25-én este a zsúfolásig megtelt Viking vendéglőben, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás által indított Komáromi Polgári Esték első
rendezvényén.
A majdnem háromórás ren- vénysorozat céljaként fogal- rődhetünk bele, változtatnunk
dezvény Lemosható a trianoni mazta meg, hogy a Viking kell!” – szögezte le, hozzáfűzbékediktátum gyalázata című vendéglőben zajló összejöve- ve, hogy az általa irányított
első, és az ahhoz szorosan teleken rendszeresen foglal- Országos Trianon Társaság a
Magyarok Világszövetségével (MVSZ) együtt a pozitív
változás, illetve a magyarság megmaradása érdekében
végzi nemzetszolgálatát. Úgy
véli, hogy „a nemzetközi közbeszéd részévé kell tenni ezt a
történelmi gyalázatot, le kell
rántani a leplet az országrészekkel és nemzetrészekkel
történő világháborús üzleti
alkukról, és tudatosítani kell a
világban, hogy a határainkon
túli, egykor a Magyar Királysághoz, illetve a Szent Korona
Országához tartozó területeken élő magyarok sorsa közel
sem hasonlítható a világ szinte
összes országában természetesen létező kisebbségek helyzetéhez...”.
Drábik kiemelte: bár az Orbán-kormány lehetőségei szerint komoly nemzetépítő munkát végez, nehéz helyzetében
kapcsolódott Mit tegyünk kozni kívánnak a komáromi sok kérdést nem tud felvállalegymásért mi, magyarok? magyarság
problémáival, ni. Ezért az OTT az MVSZcímű második része is azt su- igényeivel és az összmagyar- szel együtt aláírásgyűjtést
gallta: a magyarságnak még a ságot érintő sorskérdésekkel. kezdeményezett: idén nyárig
trianoni békediktátum aláírá- Dr. Drábik János, a Szabad 1 millió aláírás birtokában a
sának 100. évfordulója, vagy- Európa Rádió nyugdíjas ve- magyar kormányt arra kérik,
is a nemzetközi szokásjog sze- zető programszerkesztője és hogy egy speciális nemzetkörinti beletörődés védelmének az Országos Trianon Társaság zi fórumon – társadalomkubeállta előtt kell hatékonyan (OTT) elnöke elöljáróban azt tatók, politológusok, nemzettiltakoznia nemzetközi jogi hangsúlyozta, hogy a nagy közi jogászok... bevonásával
fórumokon, illetve kifejezni jubileumok évében nekünk, – vizsgáltassa felül azt, hogy a
azt, hogy a magyar nemzet magyaroknak fontos tenniva- „magyar holokauszt”, vagyis
soha nem fogadta el a béke- lónk akad: mivel okkal-joggal a trianoni békediktátum valós
diktátumot, amit mindmáig vannak kétségeink Trianon tényeken vagy hamis adatonem tekint sem igazságosnak, igazságossága miatt, végre kon, állításokon nyugszik-e.
sem legitimnek.
színt kell vallanunk, hogy el- Eddig 200 ezer aláírást sikeKnirs Imre, az Egy Jobb Ko- fogadjuk-e az 1920-ban hozott rült összegyűjteniük, s kezmáromért Polgári Társulás gyalázatos döntést, vagy sem. deményezésükhöz a határon
(EJK PT) elnöke a Komáromi „Nem elég csak elsiratnunk a túli magyarok csatlakozását
Polgári Esték című rendez- trianoni gyalázatot – nem tö- is várják. Ha ez a tervük még-

sem valósulna meg, akkor ún.
csoportos megállapítási pert
indítanak az egykori hazugságok bebizonyítása érdekében. „Rólunk, magyarokról
1920-ban nélkülünk döntöttek, s a világ közvéleménye
sajnálatos módon mindmáig
nagyon keveset tud a valós
magyar szempontokról. Ezen
az áldatlan helyzeten változtatnunk kell, ez az aláírásgyűjtésünk Trianon kapcsán
a magyarok első szabad véleménynyilvánítása lesz!” – fogalmazott.
Az előadó az 1947-es párizsi
békeszerződésről is szólt,
második Trianonnak nevezve azt, amikor véleménye
szerint „hazugságon alapuló
nemzetközi bűncselekmény
történt”. Azt is meggyőződéssel állította, hogy a mindmáig hatályos Beneš-dekrétumoknak, illetve a kollektív
bűnösségünknek
semmi
köze sincs a demokráciához
és az emberi tisztességhez,
miközben Masarykot hazug
államalapítónak, Benešt pedig még tőle is rosszabb,
elvetemültebb politikusnak
nevezte. Az aláírásgyűjtéshez történő csatlakozás kapcsán elmondta, „tekintsék
nagy-nagy értéknek magyarságukat, s vállalják, hogy kiállnak az igazságért Trianon
közelgő 100. évfordulója

kapcsán! Mondjuk ki, hogy
amíg magyar él e Földön,
e gyalázatba nem törődünk
bele!”.
A rendezvény második részében Mit tegyünk egymásért
mi, magyarok? címmel Bertha Szilvia, az Értünk értetek párt vezetője elmondta,
egyebek mellett célul tűzték
ki, hogy „a trianoni békediktátummal elcsatolt területek
magyarsága megmaradjon,
szülőföldjén erősödjön és
sokasodjon”. Mint mondta:
dr. Drábik Jánosban partnerre találtak, akinek a vezetésével, 1 milliós pertársaság
élén, 2018-19-ben nemzetközi jogi fórumon akarják
megtámadni a békeszerződést, hozzátéve: bár vitathatatlan, hogy a külhoni magyarságért eddig valamennyi
kabinet közül legtöbbet az
Orbán-kormány tett, amely a
különféle attrocitások esetén
is kiáll a külhoni magyarságért, ám úgy gondolják,
hogy „a kényszerpályán levő
magyar politika” segítségre,
kiegészítésre szorul. A hallgatóságot ő is az aláírásgyűjtéshez történő csatlakozásra
kérte fel.
Az est során dr. Drábik más,
az összmagyarság sorskérdéseivel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt.
A Hírek.sk alapján

Százötven éve nem látott esemény

Kivételes jelenség az éjszakai égbolton
Hűséges égi kísérőnk igazán kivételes jelenséggel örvendezteti
meg január 31-én mindazokat, akik – természetesen derült éjszakai égbolt esetén – nem lesznek restek egy pillantást vetni a
csillagok miriádjától sziporkázó fekete égi kárpitra, amelynek
ez alkalommal is a Holdunk lesz a főszereplője.
Olyan látványosságban lesz
részük, amelyet utoljára
másfél évszázaddal ezelőtt
látthattak szépapáink. Történetesen arról van szó, hogy
ugyanazon az éjszakán következik be a szuperhold, a kék
hold és a holdfogyatkozás. Ez
természetesen három, egymástól független jelenség, a
különlegessége és ritkasága
abban áll, hogy gyakorlatilag egy időben történik. Az
említett fogalmak tisztázása
végett érdemes megjegyezni,
hogy az úgynevezett szuperhold, amely tulajdonképen
nem is csillagászati fogalom,
lényege, hogy ilyenkor a telihold Föld körüli pályáján a
legközelebb esik bolygónkhoz, s így látszólagos mérete és egyben fényessége is
lényegesen nagyobb lesz a
megszokottnál. Ez nem an�nyira ritka látványosság, hiszen nem is olyan régen volt
már benne részünk. Ami továbbá a kék holdat illeti, a
kék színhez semmi köze, angol fordításból (ferdítésből?!)
származik, s a lényege abban
áll, hogy egy hónapon belül
(legutóbb január 1-én volt)
már másodszor van telihold.
Ez átlagosan két és fél évente

egyszer következik be. S mindezt ráadásul tetézi az, hogy január 31-én teljes holdfogyatkozás megy végbe. Erről annyit
érdemes tudni, hogy Földünk
árnyéka már akkor megkezdi
átvonulását a Holdon, mielőtt

az nálunk felkel, azaz láthatóvá
válik az égbolton. Természetesen a jelenség érdekességéből
mindez semmit sem von le.
Bár a hármas jelenségnek csillagászati szempontból – enyhén szólva – nem túl nagy a
jelentősége, mégis méltó arra,
hogy felkeltse az emberek érdeklődését a csillagos égbolton
történtek iránt.
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvétele)

„Szólj,

s ki vagy,
elmondom…”

A 2017/2018-as tanévben is
megrendezték a „Minden
morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület, illetve
a Kölcsey Társaság támogatásával a II. Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc szónokversenyt.
A regionális döntők Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken egyaránt
zajlottak. Felvidéken a Selye
János Gimnázium adott otthont
a versenynek. Itt a gimnázium
diákja, Balla Dávid 2. helyezett
lett, így továbbjutott a Kárpátmedencei fordulóba, ahol 16
társával mérte össze tudását.
A döntő helyszíne a váci városháza díszterme volt, ahol
január 13-án színvonalas zsűri
fogadta a diákokat és a kísérőiket: prof. dr. Jánosi Zoltán
Arany János-díjas, József Attila-díjas irodalomtörténész,
egyetemi tanár, a Kölcsey Társaság elnöke; prof. dr. Kulin
Ferenc József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész, színműíró, szerkesztő, publicista,
egyetemi tanár; Gosztola Adél
színművész, a Turay Ida Színház művészeti főtitkára; Dudás Tibor, a Váci Szakképzési
Centrum főigazgatója.

A szónoklat témája, amelyre előre készülhettek otthon a
tanulók, az örökös megváltás
volt. Arról kellett meggyőzni a
jelenlevőket – Kölcsey szónoklási stílusából merítve –, hogy
nem elég csak szabadságot
adni a nincsteleneknek, anyagi
javakhoz, tulajdonhoz is kell
juttatni őket. A nem könnyű
feladat után egy még nehezebb
következett: a versenyzők 10
perc felkészülési idő után beszédet tartottak arról, vajon etikus dolog-e az embernek más
égitestet birtokba venni. Balla
Dávid IV. D osztályos tanulónk
szépen szerepelt, különdíjban
részesült: Felvidék legjobb
szónokaként térhetett haza a
versenyről.
A kimerítő verseny után a diákok meghallgathatták dr.
Nagy Ferenc tudománytörténész, a Magyar Tudóslexikon
főszerkesztőjének előadását A
reformkortól a forradalomig
címmel. Danczi Annamária,
felkészítő tanár

Egyetemi emléknapot tartottak
Selye János születésének 111. évfordulóján
Janur 26-án Selye János-emléknapot tartottak névadójuk születésének 111. évfordulója alkalmából a komáromi egyetemen. A rendezvényen Szabó Sándor, az Irvine-i Kaliforniai Egyetem orvosprofesszora, Selye János egykori doktorandusza és
Kiss László docens, orvostörténész tartott előadást.

Juhász György, a Selye János
Egyetem (SJE) rektora köszöntőjében hangsúlyozta: Selye János születésének időpontja jeles
napként íródott be intézményük
történetébe, ezért nemcsak a jubileumok idején, hanem minden
évben tartanak majd megemlékezést. A rektor megnyitóját követően a vajdasági származású
Szabó Sándor, az Irvine-i Kaliforniai Egyetem orvosprofes�szora, Selye János egykori doktorandusza tartott előadást Amit
tudni kell Selye János munkásságáról és a stresszről címmel.
Az előadó négy évig dolgozott

együtt nagy tudású, ám szigorú
mentorával, aki a napi 12 órás
munkát önmagától és kollégáitól még ünnepnapokon is megkövetelte. Szabó Sándor leszögezte: Selye munkássága sokkal
több volt, mint a stresszkutatás,
hiszen az 1941 és 1943 közötti időszakból tőle származik a
szteroidok tudományos alapon
történő felosztása és elnevezése,
s az is nagy érdeme, hogy felfedezte a glükokortikoidok gyulládásellenes hatását. Mindezek
miatt 1950-ben állt legközelebb ahhoz, hogy a Nobel-díjat
megkapja. Selye további nagy

érdemeként említette a plurikauzális-multifaktorális betegségek leírását, illetve fogalmuk
bevezetését, valamint azt, hogy
az emberi betegségek okozóit
állatmodelleken vizsgálta, illetve szigorú tudósképző tanítóként is tevékenykedett. Szabó
professzor zenei betétekkel színesített előadása végén mestere
meg nem élt 111. születésnapján
a jelenlevőkkel együtt elénekelte a Happy Birthday című dalt.
Kiss László felvidéki orvostörténész, docens, író Újabb adatok Selye János felvidéki gyökereiről és komáromi éveiről

címmel tartott előadást, illetve
kutatási eredményeiről számolt
be. Egyéb érdekességek mellett elmondta, hogy Selye János
apja, Hugó a Trencsén megyei
Poroszkán született, nagyapja,
Samu pedig még a Schlesinger
nevet viselte. A névváltást vélhetően apja 1893 és 1895 között
intézte el, aki 1903-ban katonaorvosként az Orvosi Hetilapban
magyar nyelven publikálta A
hadsereg trachoman-ügye című
tanulmányát. Selye Jánosnak
azonban nem csak az apja és
a nagyapja, a dédapja is orvos
volt, s az előadó felszólította a
„selyés” egyetemistákat a dédapjával kapcsolatos információk, adatok felkutatására. Kiss
László úgy véli, hogy a világhírű professzor komáromi tar-

tózkodását jelző (1907-1929?)
Határőr utcai emléktáblán módosítani kellene az időponton,
hiszen kutatásai szerint nem
1907-ben, hanem csak 1909ben érkezhetett a Duna-parti városba. 1907-ben ugyanis még a
csehországi Terezínben sebészfőorvosként dolgozott, amit dokumentumok is bizonyítanak.
Azt is kiderítette, hogy a hajdani komáromi bencés gimnazista kedvenc tanára a filozófiát
oktató Bognár Cecil Pál volt,
akivel felnőttként is levelezett.
Kapcsolatukról a pannonhalmi
Bencés Főapátság birtokában
levő Bognár-hagyatékban található néhány levelük is tanúskodik, amelyeket talán osztrák
édesanyja hatására Selye Hansi
néven írt alá.

A gyermekét szoptató Szűz Murillo és társai képein
Még tavaly indult útnak az a vándorkiállítás, amely Bartolomé Esteban Murillo születésének 400. évfordulója alkalmából Dél-Szlovákia több városában bemutatja a spanyol festő Szoptató Madonna című festményének másolatát, amely Cigánymadonna
néven is ismert. A 2018-as év Magyarországon a családok éve.
Ehhez kapcsolódva a Felvidéken is lehetőséget kínálnak közelebbről megismerni az anyai
érzések legbelsőbb titkait. Alkalmat szeretnének kínálni kötetlen beszélgetésekre, megismerkedni kevésbé ismert, egészségkultúrát
ápoló módszertanokkal. A komáromi Limes
Galériában az érdeklődőket többek között
három Madonna-festmény másolata várja.
Leonardo da Vinci művének másolata mellett
látható lesz két Murillo korabeli alkotás is.
Valamennyi alkotás egyik domináns motívuma a szoptatás szépsége. A 17. században a
protestáns puritanizmussal párhuzamosan, az
egyik katolikus zsinat rendelete alapján megpróbálták eltüntetni a testiségre is utaló vallásos jellegű festményeket, lefestették a fedetlen

intim testrészeket. Ez a korszak már elmúlt, a
festményeket rekonstruálták, manapság mégis újra problémás a meztelenség és a művészet
kapcsolata: a művészet címszó alatt a mezítelenség, az akt, az érosz nem mindig felemelni
óhajtja a szemlélőt, hanem épp ellenkezőleg,
lefele húzza, az ösztönök világába.
A tárlat, amely a Pro Danubií A Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás és a Csemadok komáromi városi szervezete közreműködésével érkezik Komáromba, február
9-től 18-ig lesz látható a Limes Galériában.
A tárlatot Prokopp Mária művészettörténész,
egyetemi tanár nyitja meg, a házigazda Farkas Veronika művészettörténész, közreműködik Grassl Ferdinánd.

Komáromi iparisták budapesti sikere

1989-től január huszonkettedike a magyar kultúra napja. 1823ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a
Himnusz írását. A Palóc Társaság huszonkét évvel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a
magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése,
a nemzeti történelem megismerése, az anyanyelvi képességek
fejlesztése és a fiatalok tehetségének kibontakoztatása. A nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához nemcsak a Magyarországon, a Felvidéken, de az egész
Kárpát-medencében élő magyar fiatalok hozzájárultak.
A történelem iránt érdeklődő vehette át értékes könyvjudiákoknak lehetőségük nyílt a talom kíséretében, a rendezkiterjedt kutatómunkán kívül vényt ugyanis a Magyar Műlakóhelyükhöz, az őket körül- vészeti Akadémia támogatta
vevő világhoz fűződő érzéseik, könyvadományokkal.
„…
gondolataik, javaslataik kinyi- Nem lehet feledni, nem, nem,
latkoztatására. A helytörténeti soha!” című tanulmányában
bemutatáson kívül a történelmi történelmünk egyik legfájóbb
visszaemlékezések, a helyhez pontjáról, a trianoni döntésről
kötődő mondák gyűjtése és írt. A történelmi hitelességnem utolsósorban a magyarság gel bemutatott tények mellett
kérdésének fejtegetése is érde- választékos stílusban jegyezkes kihívásnak bizonyultak.
te le gondolatait, érzéseit az
Iskolánk, a komáromi Ipari államhatárokkal felszabdalt
Szakközépiskola diákjai évek magyarság sorsáról, kifejtve,
óta bekapcsolódnak ebbe a hogy bízik a nemzetek egynemzetközi szintű megmé- más mellett élésében, amihez
rettetésbe. Az eredményhir- azonban a kisebbségi jogok
detésre 2018. január 21-én, feltétlenül nélkülözhetetlenek.
Budapesten a Duna Palotában Az ipolysági származású Kiš
került sor.
Csaba Az én világom című
Ez alkalommal az iskola har- esszéjében
életre
kelnek
madik osztályos, elektrotech- Ipolyság történelmi emlékei,
nika szakon tanuló diákja, felelevenedik a városka múltIzrael Szilárd már harmadszor ja megannyi látnivalójával,
ért el dobogós helyezést a ko- érdekességével. A jól sikerült
runk Kisfaludy Társaságának pályamunkán, melyet fénykéis nevezett Palóc Társaság pek is díszítenek, mindvégig
esszéíró versenyén. Az első érezhető írójának nagyfokú
helyezettnek járó oklevelet kötődése a városhoz, ahol

A sikeres iparisták: Kiš Csaba, Bakó Roderik és az első helyezett, Izrael Szilárd
gyermekkorát töltötte. Csaba jellegű képzés remekül ös�a Palóc Társaság különdíját szeegyeztethető a gyökerek
vehette át.
felkutatásával, a hagyományBakó Roderik szülőfaluja, őrzéssel és a társadalomtudoMuzsla történelmét, neves mányok szeretetével. „A szél
szülötteit, népi hagyományait kihívásaira a fa gyökérzetével
mutatta be, különös figyelmet válaszol.” Iskolánk tanulói
szentelve a község életének, a közül egyre többen érzik át
művelődési lehetőségeknek. Illyés Gyula eme gondolaKiš Csaba dolgozatához ha- tának súlyát, mely szerint a
sonlóan, ezen írás megszüle- múlt megismerése nélkül sem
tését is rengeteg kutatómunka, a jelen, sem a jövő nem hozinformációgyűjtés előzte meg. hat tartós boldogulást, a ránk
Roderik a Palóc Társaság if- váró kihívások, akadályok
júsági zsűrijének különdíjasa- könnyebben leküzdhetőek, ha
ként egy tanulmányi kirándu- ismerjük szülőföldünk múltláson vehet részt.
ját, elődeink életének sorsforA sikeres diákoknak gratulá- dulóit.
unk, az eredmények pedig azt
PaedDr. Tóth Katalin
bizonyítják, hogy a műszaki
felkészítő tanár

Cornides István
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Matematika-Fizika Emlékverseny
a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium
aulájában 2017. november 24-én. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt Kalácska József és tanárkollégái
hívták életre.
Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton
született. Tehetségét nyolc évig
a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria
világszerte ismert kutatójává
küzdötte fel magát. A jeles
matematikus-fizikus 1968-tól
nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai
Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként taníthatott,
és a komáromi
Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres
kapcsolatban állt.
Cornides Istvánról
a verseny megnyitóján iskolánk
egykori tanulója,
dr. Radi Zsolt fizikus emlékezett
meg.
2001-ben a komáromi Selye János
Gimnáziumban
a hetvenes évek
óta zajló szellemi
diákviadalt
Cornides István
Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen
évente több tucat felvidéki és
magyarországi középiskolás
négy kategóriában vesz részt.
A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a
magyar kultúra napján, január
22-én került sor Horváth Katalin tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának
elnöke vezetésével. A díjakat
– pénzjutalmakat – Cornides
Istvánné megbízásából dr.
Neszmélyi Edit, a Selye János
Gimnázium nevében Andruskó
Imre igazgató és A Komáromi
Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti
Köréből Langschadl István elnök adták át.
1. évfolyam
1. Koleszár Csoma, Bencés

Gimnázium, Pannonhalma *
2-3. Erdélyi Gergő, Szent István Gimnázium, Budapest *
2-3. Rátli Ádám, Szent István
Gimnázium, Budapest
2. évfolyam
1. Baczó Domonkos, Szent István Gimnázium, Budapest *
2. Jánosdeák Márk, Selye János Gimnázium, Komárom *
3. Pinke Andrea, Selye János
Gimnázium, Komárom
3. évfolyam
1. Zsigri Bálint, Szent István

Gimnázium, Budapest * 2-3.
Bukor Benedek, Selye János
Gimnázium, Komárom * 2-3.
Kovács Levente, Szent István
Gimnázium, Budapest
4. évfolyam
1. Édes Lili, Selye János Gimnázium, Komárom * 2. Ernyei
Dániel, Bencés Gimnázium,
Pannonhalma * 3. Pszota
Máté, Selye János Gimnázium,
Komárom.
Az iskolák versenyében az első
helyen testvériskolánk, a budapesti Szent István Gimnázium,
2. helyen a komáromi Selye
János Gimnázium, a 3. helyen
pedig a pannonhalmi Bencés
Gimnázium csapata végzett.
-sjgFelvételünkön Pszota Máté
Langschadl Istvántól veszi át
a jutalmat.

A Selye János Gimnázium tanulói a nyelvi vetélkedőkön
Az év angolosa – Best in English versenyben

A komáromi Selye János Gimnázium harmadik alkalommal a Kompetencia-fejlesztő Intézet és a Czech-us Ügynökség,
kapcsolódott be Az év angolosa – Best in English elnevezé- számos projektpartnerrel együttműködve. A legelőkelőbb
sű versenybe. Ezt a nemzetközi online versenyt 15-19 éves helyezést elért diákokat tárgyjutalmak várják, az abszolút
középiskolás és gimnazista diákoknak szervezik, akik az győztest pedig kéthetes kanadai nyelvtanfolyam az Interegész világon egyazon napon ülnek a képernyő elé. A ver- national Language Academy of Canada jóvoltából, amely
seny a Cseh Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma védnök- egyben téríti a szállás, a repülőjegy és a European Summer
sége alatt zajlik. Főszervezője egy cseh nonprofit szervezet, Language School egy nyelvtanfolyamának költségeit is.
A versenybe minden olyan, nem angol anya- kapcsolódott be. Ez 15 százalékkal több, Szlovákia 126 iskolája közül a Selye János
nyelvi közegben működő középiskola, gim- mint 2016-ban. Iskolánk 51 diákja is ott Gimnázium a 8. helyet szerezte meg. 29
názium és szaktanintézet bekapcsolódhat, volt a versenyzők között, közülük a legjobb ország 750 iskolája közül a miénk a kiváló
amely be tud nevezni legalább 10 diákot. eredményt a 16 éves Kovarčík Sára, VI. N 55. helyen végzett 892 ponttal. Erre az eredA teszt a Közös Európai Nyelvi Referen- osztályos tanulónk érte el, aki a 98 pontból ményre határtalanul büszkék vagyunk, főleg
ciakeret B1-C1 szintjének felel meg, és ki- 93,5-t szerzett és így ő lett az iskola legjobb ha tekintetbe vesszük, hogy a győztes iskola
töltésére 60 perc áll rendelkezésre. A kérdé- angolosa. A 93 pontos Bánki Bence a IV. A- 939 pontot szerzett. Iskolánk kemény versek a diákok nyelvtani, szöveghallgatási és ból csak fél ponttal maradt le tőle, a IV. C-s senyben az iskolák első 10 %-a között foglal
szövegértési készségeit mérik fel. A tavalyi Hajdú András 92-t, míg Šiška Dávid a IV. helyet. 2016-ban az első 20 %-ban voltunk,
tesztet az AKCENT IH Prague Nyelviskola A-ból 90,5 pontot szerzett. A szervezők ren- ami szlovákiai viszonylatban a 6. helynek
dolgozta ki, és maximálisan elérhető pont- delkezésünkre bocsátották diákjaink össze- felelt meg, az akkori 19 ország résztvevő
száma 98 volt. A résztvevő iskolák január sített eredményeit is, ami diáknak, tanárnak iskolái között pedig a 33. helyen végeztünk.
elején kapták kézhez a hivatalos eredménye- egyaránt kiváló motiváció. Így megtudhat- Ezért az eredményért elsősorban diákjainket, melyek statisztikai adatokkal is szolgál- tuk azt is, hogy a 17 612 versenyző közül kat illeti a dicséret, joggal vagyunk rájuk
nak. A Best in English 2017-es versenyébe Kovarčík Sára a 146. lett, ami elismerésre büszkék. Eredményük angol nyelvtudásuk
29 ország 750 iskolájának 17 612 diákja méltó eredmény.
magas szintjét tükrözi, mint ahogy iskolánk
angol nyelvtanításának szintjét is. Ezért
szívesen megemlíteném azon angol szakos
tanárnőink nevét, akiknek a diákjai ezzel a
szép eredménnyel szolgáltak, és akiknek a
neve sokszor észrevétlenül marad a háttérben: Farkas Enikő, Tóth Éva, Vlahy Anita,
Szilárd Ágnes és Szüllő Lívia. Iskolánk
remek eredménye és nevének nemzetközi
szintű öregbítése az ő munkaszeretetükben
is rejlik.
Hevesi Petruf Alena

Szép sikerek a németolimpián

A Selye János Gimnázium diákjai 2018. január 18-án vettek részt
a német nyelvi olimpia járási fordulóján. Négy diákunk készült
lelkiismeretesen – a téli szünet néhány napját is feláldozva –,
hogy visszatérve a ,,dolgos hétköznapokba”, a félévi jegylezárás
kellemes napjait tarkítva számot adjon kitűnő nyelvtudásáról.
A verseny számos témakör szóbeli boncolgatásából, képleírásból, szöveghallgatás utáni feladatokból és olvasott szöveg értelmezéséből állt. Két diákunk már tapasztalt versenyzőnek számít, hiszen az elmúlt években is a kerületi, illetve az országos
fordulóig jutott el. Bartalos Angelika (IV. B) és Kovarčík Beáta
(III. N) idén is kategóriája győzteseként szerepelt. Pinke Andrea
(VI. N) és Juhász Eszter
(II. D) viszont első alkalommal vett részt a németolimpián, és Andrea
saját kategóriájában első,
Eszter pedig második helyezett lett.
A kerületi forduló február 13-án Nyitrán kerül
megrendezésre, bízunk
benne, hogy a lányok ott
is színvonalasan szerepelnek majd. A tét nem
kicsi, hiszen az országos
versenyen minden évben
több kéthetes németországi ösztöndíj kerül átadásra. Angelika tavalyelőtt, Kovarčík Sára (VI. N) pedig tavaly nyáron részesült ebben
a nagyszerű lehetőségben. Diákjainknak szívből gratulálunk és
kívánjuk, hogy további szép sikereket érjenek el.
Fekete Judit,
a Selye János Gimnázium német szakos tanára
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Növényvédelem

Modern borászat

Február a kertekben

A lombhullató fák – de különösen a gyümölcsfák – jóllehet a lombhullás óta nyugalmi állapotban vannak,
egyáltalán nem érzéketlenek
az időjárás szélsőségeivel
szemben.
Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy az esetleges téli zimankós hideg csak akkor tesz
kárt a termőrügyekben, ha a
hőmérséklet -15 oC alá csökken. Egyébként ebben az
időszakban csak az ónos eső
okozta jégpáncél veszélyezteti a termőrügyek épségét.
A növények mélynyugalmi
állapota január végén, február elején ér véget.
A népi hagyomány pálfordulásnak (január 25.) nevezte
ezt a kritikusnak vélt napot
és a gazdaemberek azt tartották, hogy ha a télire eltett
élelem és takarmány fele
még megvan, akkor nincs
baj: a család és az állatállomány kitelel. Pálnak fordulása, fél tél elmúlása – szólt
a bölcs mondás.
Február elejétől előbb a
csonthéjasok, később az almástermésű fák kezdenek

ébredezni. Megindul a gyökértevékenységük, vizet vesznek fel a talajból, a sejtjeik
megduzzadnak, állományuk
hígabb lesz, aminek következtében könnyebben megfagy.
Ilyenkor egy átmeneti meleg
időszak utáni fagyhullám katasztrofális lehet, a kajszi,
az őszibarack, a mandulafák
termőrügyeinek a szövetállománya elbarnul, ezekből már
nem lesz virág és abból gyümölcs. Ezért kívánatos, hogy
tartson még ki a tél és akkor
érkezzék el a tavasz, amikor
a tél visszatérésére már nem
kell számítanunk.
Mikor érdemes palántázni?
Az előrelátó kertész már beszerezte a tavaszi vetéshez
szükséges magvakat és gondol a zöldségfélék és a virágok palántázására is.
Palántázni azokat a hosszabb
tenyészidejű zöldségféléket
érdemes, amelyek közvetlenül az állandó helyükre vetve
csak későn érlelik be a termésüket vagy egyáltalán nem érnek be. Ha viszont a 6-8 hét
alatt növényházban vagy fóliasátorban felnevelt palántá-

2018-ban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

kat a fagyveszély elmúltával
ültetjük ki a szabad földbe,
ezzel meghosszabbítjuk a
vegetációs idejüket, több és
jobb termést takaríthatunk
be róluk. Palántázással termeljük a káposztaféléket, a
karalábét, az uborkát, a din�nyét, a cukkinit, a paprikát, a
paradicsomot.
Néhány éve még minden bizonnyal arra biztattam volna
az olvasót, hogy maga nevelje erőteljes, egészséges
palántáit, most azonban már
a kereskedelem nagy választékban kínál palántákat,
tehát csak annak ajánlom a
palántanevelést, akinek ez
a munka nem fáradság, hanem alkotó szórakozás. Arra
azonban ügyelni kell, hogy
zömök, sötétzöld levelű, fehér gyökérzetű, lehetőleg
edényben előnevelt palántát
ültessenek, mert ezek jobban
átvészelik a környezetváltozás (az átültetés) stresszét.
Aki olyan előrelátó volt, hogy
a tavalyi mángoldvetését
nem ásta ki, hanem a földben
hagyta és betakarta lehullott
lombbal vagy szalmával, lekaszált fűvel, most letakaríthatja a takaróréteget, amely
alatt máris zöldelnek a friss
mángoldlevelek. Ezekből remek, vitaminokban gazdag
főzeléket lehet készíteni. Az
öreg tövek persze áprilisban
már szárba szöknek és kevés
levelet hoznának, ezért ki kell
szedni őket és a helyükre más
zöldséget lehet ültetni.
-la-

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TŰZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

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

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

Biztosítjuk a kiszállítást!

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

humor-csokor
Egy járókelő megállít az utcán egy másikat:
– Ne haragudjon ... az állomást keresem.
– Nem haragszom. Keresse.
Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette
egy autó és kiszól a vezetője:
– Bácsi, nem tudná megmondani, merre van a makarónigyár?
– Nem tudom fiam.
Az autó továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utánakiált:
– Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
– De igen, tudja, hol van?
– Dehogy tudom, fiam.
Öreg néni kényelmesen elhelyezkedik a fotelben, mellette a kutyája.
Nézi a tévét, egy vadnyugati történet van műsoron. Egyszer csak meglöki a szundikáló kutyát, és hangosan felkiált:
– Nézz csak oda, Morzsika! Ez a cowboy nem egészen normális! Folyton a lovához beszél!
– Tudja mi jár azért, ha hamisan tanúskodik? – kérdi a bíró a tanútól.
– Persze, hogy tudom, egy vadonatúj Mercedest ígértek érte!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Mielőtt fontos dologban
hoz döntést, győződjön meg róla, hogy pontosan ismeri-e
a tényeket, és akkor később nem lesz oka a megbánásra.
Annyira szerelmes, hogy bármit feladna kedvese kedvéért.
Szerencsére ő soha nem élne vissza az ön érzelmeivel, rábízhatja magát.
HALAK (február 21. – március 20.) Aktív napokra számíthat,
szinte minden estét máshol tölt. Érdekes emberekkel fog megismerkedni, különös helyzetekbe kerül, és ezt nagyon fogja élvezni. Feltölti az érzés, hogy mások csodálják és elismerik, de
ne engedje önteltségig fajulni a dolgot. Munkahelyén legyen
visszahúzódóbb
KOS (március 21 – április 20.) Bár látszólag kemény és nyugodt, belül rendkívül érzékeny. Emiatt képes átérezni a környezetében élők érzéseit is. Valakit azonban elhanyagolt mostanában. Legyen rá gondja, hogy újra azzal a figyelemmel és
odaadással vegye körül kedvesét, amelyre csak ön képes.
BIKA (április 21. – május 20.) Van valaki a közvetlen közelében, aki régóta szeretne közelebb kerülni önhöz, de nem
ad neki módot erre. Ne féljen, nem él vissza a bizalmával!
Érzékei ma fokozottan működnek. Olyan, mintha mindent
intenzívebben érzékelne, a színeket, a szagokat, a dolgok
ritmusát.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Mivel nincs semmi, ami
most motiválhatná, nem valószínű, hogy kemény feladatokat oldana meg. Nehéz most az ön kedvében járni, semmi
sem az igazi. Talán csak kedvese tudja kimozdítani a mélypontról és gondoskodó szeretetével újra felrázni. Legyen
érte hálás párjának!
RÁK (június 22. – július 22.) Ön mindig nyíltan közli véleményét, ami a szívén, az a száján. Ez nagyon értékes tulajdonsága, de a héten komoly veszélybe is sodorhatja. Ahhoz,
hogy elérje, amit kitervelt, sok kis dologban kell engednie,
mégpedig úgy, hogy partnere ezeket óriási engedménynek
élje meg.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Most semmi sem
tudná elrontani a jókedvét. Valami megmagyarázhatatlan
optimizmus tölti ki minden gondolatát és érzését. Ezen a
héten végre a szerelemnek abban a formájában lehet része,
amelyet legjobban élvez. Rengeteg alkalma nyílik flörtölni,
hódítani az ellenkező nem körében.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Míg mindenki más
az év lezárására készül, ön teljes gőzzel valami újba kezd
bele. Nem csak az új év, hanem legújabb terveinek megvalósítása is most indul. A legnehezebb szakaszt máris maga
mögött tudhatja, de továbbra is fontos, hogy reálisan mérje
fel az esetleges nehézségeket!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Egészen lazának
ígérkezik ez a hét. Sokat beszélgethet, megvitathat különböző aktuális témákat, és ez mindennél jobban feltölti önt.
Csodálni fogják azt a fajta könnyedséget, amellyel kimondja ítéleteit, annál is inkább, mert bebizonyosodik, hogy
pontosan mérte fel a helyzetet.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Úgy gondolja, hogy
jó emberismerő, de ez a hét tele van meglepetésekkel az ön
számára. Partnere nézetei és következtetései megijesztik és
elgondolkodtatják. Ne ítélje el őt semmiképp. Tapasztalatai
alapján, ő ezt tartja a leghelyesebbnek és főleg ettől érzi magát biztonságban.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szokatlanul nagy
felelősség hárul most önre, de gond nélkül megbirkózik a
helyzettel és így végre valóban hinni kezd saját képességeiben. Kiváló diplomáciai érzékének köszönhetően újra sikerül
megelőznie egy családon vagy munkahelyen belüli konfliktus
elharapódzását.
BAK (december 22. – január 20.) Sokszor csupán azért, hogy
valami újat tehessen, hajlamos megfeledkezni a régiről. Sajnos
a szerelemben is gyakran csinálja ezt, különösen, ha csalódás
éri. Azzal, hogy beleveti magát új kalandokba, nem oldódnak
meg a szőnyeg alá söpört problémák. Ezeket inkább beszélje
meg párjával.
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Rokkantnyugdíjas 37 éves férfi
részidős (4-órás) munkát vállalal Komáromban.
Tel.: 0907 220 363.

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3

cleancitykomarno@gmail.com

Sírkövek vésése,
festése!

Tel.: 0908 753 072.

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

Autószerelő
végzettséggel
munkatársakat keresünk
autószerelő műhelyünkbe.
* Komáromi járás
* B-jogosítvány

Tel./kontakt:
0908 944 944

C-SERVICE K.f.t.

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

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731
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MŰSORAJÁNLAT
február 3-tól 9-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

7.00 TV2-matiné, 8.30
Tom és Jerry, 9.00 Maci
Laci, 11.05 Az év házias�szonya, 12.45 Gyilkos sorok (amer.), 13.50 Doktor
House (amer.), 14.50 A
szultána (török), 15.55 Őrangyalok (olasz), 18.00 Tények, 18.55 Indiana Jones
és az utolsó keresztes lovag
(amer.), 21.30 Korhatáros
szerelem (magyar), 22.30 9
és 1/2 randi (magyar), 0.35
Időzített bomba (amer.)

7.00 T V2 matiné, 10.25
Több mint testőr, 12.35
Gyil kos sorok (amer.),
13.40
Dok tor
House
(amer.), 14.40 Szemtelen szemt anú k (amer.),
17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55 Jég korszak
(amer.), 20.35 Boldogító
t alán (amer.-angol), 22.55
Szerelem re hangszerelve
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 10.30
Dallas (a mer.), 12.0 0 Ny ugi, Cha rlie! (a mer.), 12.50
Leha rcolt
oroszlá nok
(a mer.), 15.05 Szép k is
nap! (a mer.), 18.0 0 Hí radó, 18.55 Fók usz plusz ,
20.0 0 A m i k is falu n k
(mag ya r), 21.05 Faterok
motoron (a mer.), 23.15 A z
utca k i rályai (a mer.), 1.30
Ket recha rc (a mer.)

RTL II

11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 13.00
Kispályás szerelem (amer.),
15.00 Jön a baba, 16.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Az arany iránytű (amer.angol), 22.10 Castle (amer.),
23.10 Halálos pénz (amer.)

M2

11.20 A meseerdő lakói,
12.40 Vízipók- Csodapók,
12.50 Loopdidoo, 13.10
Taton ka tör ténetei, 15.35
Galambbeg y,
16.35
A
g u mimaci k, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 22.45 M R 2
A k usz ti k, 1.20 Hibátlan
előadás (spanyol-amer.)

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13. 2 0 Pe r u , C h i l e ,
13. 50 K é k t e n g e r m él y
(ol a s z),
15. 30
Fe ke t e
g yé m á n t o k
(m a g y a r),
17. 55 Nő a z e s él y, 18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30
Csak színház és más
s e m m i (m a g y a r), 2 0. 30
A D a l , 2 3. 2 0 Ve s z e d el m e s v i s z o nyo k (f r a n c i a ol a s z)

Duna World

11.15 Isten ősz i csillaga
(mag ya r), 13.20 A t á nc
a nya nyelv meste re, 14.15
Ha ng v illa , 16.20 Új idők ,
új d alai, 16.50 Hét vég i
belé pő, 19.20 Í zőr zők ,
20.0 0 Ének a fá k tetejé ből, 21.35 Fábr y, 22.55
Tót h Já nos (mag ya r), 0.05
O pe r a Café, 1.35 Fekete
g yémá ntok (mag ya r)

Pozsony 1

13.10
Idétlen
időkig
(amer.), 14.50 Énekel a
föld, 16.25 Szlovákia,
szeretlek!, 17.55 A szocializmus fétisei, 19.00
Híradó, 20.30 Énekel a
Föld, 22.00 Nyomtalanul
(amer.), 23.30 Idétlen időkig (amer.)

Pozsony 2

11.40 Tudományos magazin, 13.35 Farmereknek,
15.35 Valaki van az ajtó
mögött. 16.45 Színészlegendák, 18.25 Esti mese,
18.45
Florball,
21.15
Szigorúan ellenőrzött vonatok (cseh), 22.45 Fargo (amer.), 23.30 A híd
(svéd)

Markíza tv

10.20 Agymenők (amer.),
11.15 A győzelemhez vezető út (amer.), 13.20 Ender
játékai (amer.), 15.40 Harr y Potter és a főnix rendje (amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Blended (amer.), 23.05
Gengszterek (amer.), 1.15
A menekült (amer.)

JOJ TV

12.05
Szuper
karaoki,
12.40 A futár (amer.),
14.50 XL szerelem (amer.),
17.00 Szünidő, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Tökéletes hang 2 (amer.),
23.10 Vissza a jelenbe
(amer.), 1.15 Házasodik a
család (amer.)

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.50 A
Muzsika TV bemutatja,
12.25 Havazin, 13.30 Házon
kívül, 14.00 A védelmező
(amer.), 16.15 Nagyon vadon 2 (amer.), 18.00 Híradó,
18.55 Távkapcs (amer.),
21.15 Last Vegas (amer.),
23.30 Ne hagyd magad,
Bill! (amer.)

RTL II

11.55
Segítség,
bajban
vagyok!, 16.55 Az arany
iránytű
(amer.),
19.00
Nászfrász (amer.), 20.50
Miről álmodik a lány?
(amer.), 23.00 Megdönteni
Hajnal Tímeát (magyar),
1.05 Nászfrász (amer.)

M2

12.40 Ví z ipók- Csod apók ,
13.10 Taton k a tör téne tei, 15.35 Eze r szőr (né met), 16.35 A g u m i ma ci k ,
17.25 Ja ke és Sohaor szág
k alózai, 17.45 D r. Plü ssi, 18.10 Bibi és Ti na ,
20.15 Tut i g i m i (a me r.),
21.10 Lá mpag y újtogatók
(mag ya r), 23.40 M it gondolsz , k i vag y?

Duna tv

13.20 Eu rópai piacok és
vásá rcsa r nokok ,
14.15
Mú zeu mt ú ra , 14.45 Rex
felüg yelő
(osz t rá k-né met), 15.35 Fekete g yé má ntok (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.35 A lpesi
őr já rat (olasz), 19.45 Mag ya rország
szeretlek!,
21.20 Veszedel mes viszo nyok (a mer.), 23.25 Re noi r (f ra ncia)

Duna World

10.35 A Dal, 13.20 Nag yok , 13.50 A templomé pít ő, 14.55 Isme rd meg!,
16.55 Hét vég i belé pő,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 21.0 0
H í r a dó, 21.35 M issz ió,
22.30 Hog y volt?, 2.25
Fekete g yémá ntok (mag ya r)

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
14.15
Poi r o t
(a n g ol),
16 .4 0
Csendőr tör ténet e k , 18 .15 Ko n y h á m t i tk a , 19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30
M a x fel ü g yel ő (s z l o v á k), 21. 30 Ph i l a d el p h i a
(a m e r.), 2 3. 30 Poi r o t (a n g ol), 0. 2 0 M a x fel ü g yel ő
(s z lov á k)

Pozsony 2

12.55 Mesék , 14.10 Fol klór fesz t ivál, 15.45 Jégkorong, 18.45 Flórball,
21.15 Vivát , Benyovsz k y!,
22.30 A t u r né (a me r.),
23.55 K áosz ( japá n)

Markíza tv

9.15 Harry Potter és a főnix rendje (amer.), 11.30
Chart Show, 14.00 Duso
felügyelő (szlovák), 15.15
Kék villám (amer.), 17.05
Felvég, alvég, 18.15 Szomszédok (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Támadás a Fehér
Ház ellen (amer.), 23.10 A
hóhér (amer.-német), 1.35
Támadás a Fehér Ház ellen
(amer.), 3.45 Duso felügyelő
(szlovák)

JOJ TV

10.00
Kincsvadászok
(amer.), 12.05 Mennybéli
királyság (amer.), 15.55
Új kertek, 16.55 A nyaraló, 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 22 lövés (francia), 23.10 Poltergeist
(amer.), 1.15 Amerika tehetségei

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 A betolakodó (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem
(török), 18.00 Tények, 19.00
A piramis, 20.35 Áll az alku,
22.00 Korhatáros szerelem
(magyar), 22.55 Tények
extra, 23.25 Indiana Jones
(amer.), 2.05 Bűnös Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 A betolakodó (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem
(török), 18.00 Tények, 19.00
A piramis, 20.35 Áll az alku,
22.25 Született szobalányok
(amer.), 23.25 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

5.35 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 Rendőrakadémia (amer.), 15.40 Story
extra, 16.15 A szeretet útján
(török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.05 A fal, 20.10
Barátok közt, 20.50 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Dr.
Csont (amer.), 22.20 Az
utolsó órában (amer.)

RTL II

11.55
Gyilkos
ügyek
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú
árnyékában, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder
Klub, 19.30 Oltári csajok
(magyar), 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Az élet csajos oldala
(amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!,
12.25 Irány Okido!, 12.50
Nálatok laknak állatok?,
13.20 Mily, a kiváncsi, 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, 0.35 Lola (amer.kolumbiai)

Duna tv

13.20 Honfoglaló, 14.10
Don Mat teo (olasz), 15.20
A vidék i dok tor (német),
16.10 Mámoros szerelem
(mexi kói), 17.55 Nő az
esély, 18.00 Hí radó, 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 Éjszakai
szolgálat (angol), 22.30
NCIS (amer.), 23.20 Agatha Raisin: A vizes viszály
(angol)

Duna World

11.25 Hotel Kikelet (magyar), 13.45 Ízőrzők, 14.50
Család-barát, 16.30 Roma
magazin, 17.00 Domovina,
18.10 Gasztroangyal, 19.05
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
0.00 Mindenki akadémiája,
0.50 Szabadságunk harcosai

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő, 14.50 Igaz történetek, 16.25 Lakberendezés, 16.50 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Táncolj
vele! (francia), 22.30 Az
ajtó mögött, 23.05 Labirintus (szlovák), 0.05 Nash
Bridges (amer.)

Pozsony 2

11.50 Élő panoráma, 15.35
Nemzetiségi
magazin,
18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A diagnózis,
21.30 Párizs ízei, 22.30 Hulot úr nyaral (francia)

Markíza tv

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 A fal, 15.40 Story Extra, 16.15 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 19.05 A fal,
20.10 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.05 Válótársak (magyar),
0.55 Vámpírnaplók (amer.)

RTL II

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

TV2

7.30 Mesék, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 A betolakodó (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 20.35 Áll
az alku, 22.00 Korhatáros
szerelem (magyar), 22.55
Tények extra, 23.25 Trópusi
vihar (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 A fal, 15.40 Story Extra, 16.15 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 19.00 A fal,
20.10 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Szulejmán (török),
23.20 Házon kívül

RTL II

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 A betolakodó (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 20.35 Áll
az alku, 22.35 Tények extra,
23.25 NCIS (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Éjjel-nappal Budapest, 14.30 A fal, 15.40 Story Extra, 16.15 A szeretet
útján (török), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 19.05 A fal,
20.10 Barátok közt, 20.50
Éjjel-nappal
Budapest,
22.10 Válótársak (magyar),
23.55 Magyar ul Balóval,
1.05 Vámpírnaplók (amer.)

RTL II

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

11.00
Ügynökjátszma
(amer.), 11.55 Gyilkos ügyek
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder
Klub, 19.30 Oltári csajok
(magyar), 20.30 Oltári csajok (magyar), 22.00 Showder
Klub Best of

10.00
A
narancsvidék
(amer.), 11.00 Graceland
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú
árnyékában, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder
Klub, 19.30 Oltári csajok
(magyar), 22.00 Showder
Klub, 23.30 Az élet csajos
oldala (amer.)

13.05 Irány Okido!, 15.00
Traktor Tom, 15.40 Teszvesz 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.),
23.30 Kulisszák mögött,
0.25 Lola (amer.-kolumbiai)

13.20 Mily, a kíváncsi, 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 körhinta, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali (magyar), 21.25 Én vagyok
itt!, 22.40 Zsaruvér (amer.), 0.25
Lola (amer.-kolumbiai)

12.55 Irány Okido!, 13.20
Mily, a kíváncsi, 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)

M2

Duna tv

12.00 Híradó, 13.25 Honfoglaló, 14.20 Don Matteo
(olasz), 15.20 A vidéki doktor (német), 16.10 Mámoros
szerelem (mexikói), 17.55
Nő az esély, 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték,
21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.20 Laura rejtélyei
(amer.), 23.05 Julie, a levakarhatatlan (francia)

Duna World

11.35 Miért beszél annyit
Mrs. Piper? (magyar), 13.45
Szerelmes földrajz, 14.45
Család-barát, 16.20 Nemzetiségi magazinok, 17.40
Ízőrzők, 18.15 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
történetek, 16.25 Lakberendezés, 16.50 Sherlock
Holmes kalandjai, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
A klinika (német), 22.10 Éjféli nap (svéd-francia), 23.05
Törvény és rend, 23.50 Nash
Bridges

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 12.55
Városból városba, 14.30 Tudományos magazin, 15.30
Ruszin magazin, 17.45 Szia,
Szlovákia!, 18.30 Atlétika,
21.05 Maffiatörténetek, 22.30
Talkshow

Markíza tv

12.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Szomszédok (szlovák), 21.10 Felvég, alvég,
22.15 Csajos buli (amer.)

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.50 A mentalista
(amer.), 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 15.50 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Édes
otthon, 21.30 Jó tudni, 22.35
Családi történetek, 23.35
NCIS (amer.)

11.00 Testőrök, 12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök akcióban, 15.40 Mániákus vásárlók, 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.)

12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök akcióban, 15.40 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Farkasok
(szlovák), 22.40 Plasztikai
műtétek, 23.10 Rosewood
(amer.), 0.10 Brilliáns elmék (amer.)

JOJ TV

M1

SZERDA

JOJ TV

M2

Duna tv

12.00 Hírek, 13.15 Honfoglaló, 14.10 Don Matteo
(olasz), 15.20 A vidéki doktor (német), 16.10 Mámoros
szerelem (mexikói), 17.55
Nő az esély, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.35 Hölgyek öröme (angol), 21.35 Arisztokraták
(angol), 22.40 Élet mindenáron (cseh)

Duna World

11.40 Miért beszél an�nyit Mrs. Piper? (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.45
Noé barátai, 14.45 Családbarát, 16.20 Nemzetiségi
magazinok, 17.30 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.05 Itthon vagy!, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 0.05 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

M2

Duna tv

12.00 Hí rek, 12.45 Jamie
vidék i konyhája, 14.05
Don Mat teo (olasz), 15.05
A vidék i dok tor (német),
15.50 Mámoros szerelem
(mexi kói),
16.40
Szerencse hí radó, 17.55 Nő
az esély, 18.35 Vég telen
szerelem (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Tóth
János (mag yar), 21.00 A
Bagi Nacsa Show, 22.00
Boldogság k is segítséggel
(német), 23.35 Szeressétek
Odor Emíliát (mag yar)

Duna World

11.30 Törékeny boldogság
(magyar), 14.10 Magyar
krónika, 14.40 Család-barát, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Szenes Iván emlékkoncert, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő, 14.50 Igaz
történetek, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.50
Sherlock Holmes kalandjai,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 A számkivetett (amer.), 22.50 A menekülés (amer.), 0.35 Nash
Bridges (amer.)

12.20 Nők klubja, 13.55
Amy bírónő (amer.), 14.55
Igaz
tör ténetek,
16.25
Kör nyezetkímélő lakások,
16.50 Sherlock Holmes
kalandjai, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Aranyidők,
21.30 Nő a fedélzeten (német), 23.15 Tör vény és
rend, 0.00 Nash Bridges

12.00 Élő panoráma, 12.55
Dokumentumfilm,
14.25
A diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 17.00 Hírek, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10
Dokumentumfilm,
22.55
Fesztiválpercek,
23.10 Filmmagazin

12.00 Élő panoráma, 14.30
Művészetek, 16.25 Spanyol nyelvtanfolyam, 16.50
Nemzetiségi
magazin,
17.45 Szia, Szlovákia!,
18.30 Mesék, 20.00 Híradó,
20.10
Dokumentumfilm,
23.20 Rendőrség

Pozsony 2

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi
viszonyok,
12.00 Családi tör ténetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex,
19.00
Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
Gondolkozz
pasiaggyal!
(amer.), 1.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök akcióban, 15.40 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Miféle katona ez? (cseh), 22.35
Plasztikai műtétek, 23.05
Rosewood (amer.), 0.05
Brilliáns elmék (amer.), 1.05
Krimi, 0.05 Brilliáns elmék

Pozsony 2

Markíza tv

9.50 Apukák, 10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi
történetek, 12.50 A mentalista
(amer.), 14.50 Jószomszédi viszonyok, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Duso felügyelő (szlovák), 21.40 Jó tudni!,
22.40 Jószomszédi viszonyok,
23.45 NCIS (amer.), 0.40 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

12.00 Híradó, 12.40 Topsztár, 13.00 Rendőrök akcióban, 15.40 Mániákus
vásárlók, 14.55 A tárgyalóterem, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.0 0 K r im i , 19. 30 H í r a d ó, 20. 35
Inkognitó, 23.10 Összeomlás, 23.50 Rosewood
(amer.)

PÉNTEK

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Családi titkok, 14.45 A betolakodó (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Bosszú vagy szerelem
(török), 18.00 Tények, 19.00
A piramis, 20.35 Áll az alku,
22.00 Tények extra, 22.25
Filofax, avagy a sors könyve
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!, 13.15
Éjjel-nappal Budapest, 14.30
A fal, 15.40 Story Extra, 16.15
A szeretet útján (török), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05
A fal, 20.10 Barátok közt,
20.50 Éjjel-nappal Budapest,
22.15 A fekete ötven árnyalata
(amer.), 1.20 Odaát (amer.)

RTL II

11.00 Graceland (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 Showder Klub, 23.30 Az élet csajos
oldala (amer.)

M2

12.55 Irány Okido!, 13.20
Mily, a kiváncsi, 14.20 Pocoyo, 15.15 Bori, 17.25 A
dzsungel könyve, 18.00 Mickey egér játszótere, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Zsaruvér
(amer.), 0.30 Lola (amer.kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 12.45 Jamie
vidéki konyhája, 13.20
Honfoglaló, 14.15 Don
Matteo (olasz), 15.15 A vidéki doktor (német), 16.05
Mámoros szerelem (mexikói), 17.00 Ridikül, 17.55
Nő az esély, 18.35 Végtelen szerelem (török), 20.25
Tikok könyvtára (amer.),
22.00 Két nap, egy éjszaka
(belga)

Duna World

11.30 Irány Mexikó! (magyar), 13.20 Kosár, 13.45
Rúzs és selyem, 14.50 Család-barát, 16.25 Életkerék,
17.00 Öt kontinens, 17.30
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!,
19.30
Hazajáró,
20.00
Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 0.05
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

11.30 Téli olimpiai játékok
megnyitója, 14.00 Amy
bírónő (amer.), 14.50 Igaz
történetek, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.50
Sherlock Holmes kalandjai,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Szlovákia,
szeretlek!, 21.55 Dokumentumfilm, 22.40 Ser pico
(amer.-olasz), 0.45 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
Téli olimpiai játékok megnyitója, 21.10 Nagy Katalin
(orosz), 22.05 Olaszország
atyja (olasz), 23.40 Dokumentumfilm

Markíza tv

9.50 Apu kák, 10.50 Jó szomszédi
viszonyok,
11.50 Családi tör ténetek, 12.55 A ment alist a
(amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55
Családi tör ténetek, 19.00
Hí radó, 20.30 Szeretem a
kéket (cseh), 22.35 Szemekbe zár t titkok (amer.spanyol), 0.55 A ment alist a (amer.)

JOJ TV

8.45 A tárgyalóterem,
12.40 Topsztár, 13.00
Rendőrök akcióban, 15.40
Mániákus vásárlók, 17.55
Főzd le anyámat, 19.00
Krimi,
19.30
H í r a dó,
20.35 Áll az alku, 21.45
22 perc (orosz), 23.30 Machete (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
február
3-án Balázs
február
4-én Ráhel, Csenge
február
5-én Ágota, Ingrid
február
6-án Dorottya, Dóra
február
7-én Tódor, Rómeó
február
8-án Aranka
február
9-én Abigél, Alex

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Ruper Patrik és
Machajdíková Lenka.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Šemšei
Noel, a gútai Szabó Liza, Fűri Eszter Dorina, Škulec Liza Zsóka és Csontos Dávid, az újgyallai Kláris Jakub, a szőgyéni Štefanka Lilla, a
keszegfalvai Ipóthová Diana, a pacséroki Csillag
Brayen, az ímelyi Vargová Dorka és Tóth Zalán,
a szímői Asztalos Oliver és a megyercsi Németh
József.

A Dunatáj receptkönyvéből

Fűszeres bundában sült
csirkemellcsíkok
Hozzávalók:
50 dkg csirkemellfilé
2 dl író (vagy kefir)
14 dkg finomliszt
5 g vöröshagyma (por)
0,5 ek fokhagymapor
1 ek fűszerpaprika
0,25 tk bors
1 csipetnyi zsálya
1 csipetnyi majoranna
1 csipetnyi kakukkfű

só ízlés szerint
2 dl napraforgó olaj (a sütéshez)

Elkészítése:
A csirkemellet felcsíkozzuk (kb. 14 db lesz belőle), besózzuk, picit
állni hagyjuk.
A hagymaport, fokhagymaport, pirospaprikát, borsot, zsályát, majorannát, kakukkfüvet összekeverjük. Az egyik felét az íróhoz, a
másik felét a liszthez adjuk, elkeverjük. Duplán bundázzuk a csirkemellcsíkokat, író-liszt-író-liszt sorrendben.
Olajat forrósítunk, és adagonként 6 perc alatt megsütjük őket.
Picit megsózzuk, tálaljuk.

Álom diós-kávés sütemény
Hozzávalók:
3 evőkanál liszt
6 db tojás
15 dkg kristálycukor
15 dkg darált dió
0,5 csomag sütőpor
1 csipetnyi só
Krém:
3 dl tej
3 evőkanál liszt
1 evőkanál őrölt kávé
1 csomag vaníliás cukor
25 dkg Ráma margarin (szobahőmérsékletű)

18 dkg porcukor
5 evőkanál darált dió
Tetejére:
15 dkg étcsokoládé
5 dkg Ráma margarin (olvasztott)

Elkészítés:
Elválasztjuk a tojások fehérjét a sárgájától. A fehérjét a 15 dkg
cukornak a felével kemény habbá verjük. A sárgáját a maradék
cukorral fehéredésig keverjük. A lisztbe belekeverjük a diót, a
sütőport és a sót. A kemény habhoz először a cukros tojássárgáját keverjük óvatosan (levegősen), majd a lisztes keveréket.
Sütőpapírral bélelt tepsibe
(20 cm x 36 cm ) simítjuk a
masszát, és előmelegített sütőben 180 fokon 25-30 percig
sütjük, tűpróbával ellenőrizzük. Ha megsült a tészta,
hagyjuk kihűlni, majd lehúzzuk róla a sütőpapírt és vis�szahelyezzük a tepsibe.
A tejet beleöntjük egy lábasba és csomómentesen
elkeverjük benne a lisztet,
a kávét és a vaníliás cukrot.
Folytonos keverés mellett
sűrűre főzzük (pudingszerűre), majd félretesszük hűlni
(időnként megkevergetjük).
A margarint a porcukorral jól
összekeverjük, majd a kihűlt
krémet hozzáadjuk és gépi
habverővel jól összekeverjük, majd végül belekeverjük
a diót.
A tésztára egyenletesen rákenjük a krémet. Mikróban
megolvasztjuk a margarint és
REKOM
a vízgőz felett megolvasztott
Rekonštrukcia bytov
csokoládéhoz keverjük, majd
Lakásfelújítás
ráöntjük a krém tetejére és
Tel.: 0948 622 051
szépen elsimítjuk.
905 450 570
Hűtőbe tesszük, míg meg
nem dermed a csokoládé a
* Eladó németjuhász kutyakö- tetején, majd hosszúkás szeVennék
lyök (Rex-színű). Ár megegye- letekre vágjuk és tálaljuk.
zés szerint. Tel.: 0904 505 381.
anyadisznót,

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Csémi János mérnök (82 éves), Madiová
Irena (80 éves), a gútai Pavol Veĺký (78 éves) és Szarka Erzsébet (86 éves), a nemesócsai Kanthová Ela
(88 éves), a pati Szajkó Béla (78 éves), a keszegfalvai
Lelovics László (77 éves), a martosi Mézes Júlia (87
éves), a bogyaréti Nagy Béla (70 éves), valamint az
ekeli Vödrös Tibor (79 éves).

Emléküket megőrizzük!

Köszönetnyilvánítás
Szívünkből kitörölhetetlen. mély fájdalommal
mondunk köszönetet a rokonoknak, a jó barátoknak,
a szomszédoknak és mindazoknak,
akik január 25-én elkísérték utolsó útjára,
a gútai városi temetőbe a szeretett édesanyát, anyóst,
nagymamát és dédnagymamát,

Kucsera Cecíliát
(született Vass),

aki életének 96. évében egy csendes
sóhajjal visszaadta lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

vagy nagytestű hízót.
Tel.: 0908 790 345.

Megemlékezések

* Eladó Suzuki Swift 1,25
diesel, gy. év: 2006, ára 3300
euró. Tel.: 0910 385 278.

Mint egy gyertyaláng lobban el az élet.
Mint egy gyors folyó, rohannak az évek.
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Halálának tizenhatodik évfordulóján
emlékezünk

Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

Jancsár Antalra
Komáromban.

SNAPSZERVERSENY
Szombaton a gútai Szekeres Ranch nagytermében három asztalnál 12 versenyző kapcsolódott be a snapszerbajnokság csatáiba. Maga a verseny háromfordulós,
majd a legjobb pontarányt kivívók bejutnak a döntőbe,
amelyen a játékvezetői tisztséget a Magyar Snapszerszövetség elnöke tölti be.

Emlékét örökké őrző családja

Obec Iža

Ďatelinová 315, * 946 389 Iža
OZNÁMENIE

zámeru prenájmu a podmienky prenájmu pozemkov obce Iža
formou obchodnej verejnej súťaže.
Obec Iža uznesením Obecného výmere 50 m2. ktorá je určená
zastupiteľstva obce Iža číslo na prenájom formou obchodnej
101/2017 zo dňa 11.12.2017, verejnej súťaže za najvyššiu
podľa §9a ods.1 pís.a) zákona ponuku. Vyhlásenie obchodnej
NR SR č.138/1991 Zb. o ma- verejnej súťaže je uverejnené na
jetku obcí v znení neskorších úradnej tabuli obce a na internepredpisov, schválila zámer pre- tovej stránke obce www.iza.sk.
nájmu a podmienky prenájmu Súťažné podmienky predklanehnuteľného majetku obce dania návrhov do súťaže si
formou obchodnej verejnej sú- záujemcovia môžu vyžiadať a
prevziať osobne, poštou, alebo
ťaže.
Predmetom prenájmu je miest- elektronicky na adrese vyhlanosť bývalého štúdia káblovej sovateľa, na telefónnom čísle
televízie na pozemku parc. 035/7783153 alebo na mailoCKN č. 179/1 v k.ú. Iža, na uli- vej adrese obeciza@iza.sk.
Ing. István Domin
ci Hlavnej č.203, vedenej na list
starosta obce
vlastníctva č.1043, v celkovej
Felvásárolok régi motorkerékpárokat
(gy. i. 1980-ig)
Tel. 0918 780 688

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
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

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

A több mint háromórás csatában az első helyet ezúttal Marosi Róbert szerezte
meg, aki fejhosszal vezetve,
82 ponttal zárta a versenyt.
A második helyezett az ifjúságfalvai
Mladenický
Ondrej lett, aki 52,5 pontot
gyűjtött össze. Szorosan
mögötte végzett a gútai
Černý Ottó, aki 49 pontot
szerzett.
A következő összecsapásra február 10-én kerül sor,
amit egy 24-i harmadik
forduló követ. A legtöbb pontszámos versenyzők március 10-én
találkoznak egy végső megmérettetésen. A mindvégig jó hangulatű versenyen a játékosok megtekinthették a legjobbakra váró
serlegeket is.

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – KB Kassa
79:73 (47:37 * 20:17, 18:21, 23:10, 14:17)

Hatalmas irammal kezdtek a vendégek, ám eléggé gyorsan rájöttek arra, hogy a komáromiak
nemcsak a hazai pálya és az üdvrivalgó szurkolók által nyújtott előnyöket használják ki, hanem játszani is tudnak. Ennek köszönhető az is, hogy a kassaiak az első tíz perc alatt csak két
kosarat dobtak, ám ezek között egyetlen hárompontos sem volt.
Ezzel szemben a komáromi- mutatva jogos volt a hazai csa- játéktaktikát, s ennek köszönak remekeltek, Jankovič Saša pat szurkolóinak üdvrivalgása. hetően a harmadik negyedben
pontos kezű mesterlövészként A kassaiak azonban nem csüg- frenetikus irammal egyszerűszerezte a pontokat és egy eset- gedtek és fokozatosan sikerült en lebénították a kassaiakat.
ben egy csodálatos szólóját be- is felzárkózniuk. A második Korábbi tízpontos előnyüket a
negyedben
már komáromiak további 13 ponttal
ide-oda pattogott a tudták növelni. Az utolsó játékkosár szélén a lab- részben mindkét térfélen a véda, felváltva, mind- delem jutott szerephez, ennek
két térfélen egy köszönhetően nem záporoztak
rendkívül lelkesen a pontok, ráadásul az utolsó
játszó
csapatot percekben a Duna-partiak még
láthatott a közön- azt is megengedték, hogy kasség. A vendégek is sai ellenfelüknek legyen egy
„rákapcsoltak”, a kis sikerélménye. A kassaiak
játékrész vége felé számára ez a vereség azonban
azonban látszott, egyben azt is jelezte, hogy
hogy kifáradtak. nagy valószínűség szerint már
Nem úgy a ko- nem számolhatnak azzal, hogy
máromiak, akik a a tabella élére kerüljenek.
félidei szünet alatt Komárom legjobbjai: Adams
még átszervezték a 19, S. Jankovič 16 pont.

MBK Rieker COM-therm – Igló
100 : 64 (59:28 * 24:16, 35:12, 28:17, 13:19)

A közönség szombaton este vastapssal üdvö- nyítsa, ereje teljében és régi formájában tér
zölte a gyógykezelése után visszatért Tomičot, vissza a pályára. Szükség is volt rá, hiszen az
aki ezért kötelességének tartotta, hogy bizo- iglóiak pontot rabolni jöttek Komáromba.
Az első negyed kezdetén a megszokott forkomáromiak viszont jelezték, gatókönyv szerint
hogy győzelemre nem igen ismét „nagylelszámíthatnak az iglóiak, akik a kű” volt a hazai
tabella utolsó helyén állnak. Az csapat, amikor az
első negyed végére 8 pontos le- utolsó játékrészmaradásuk lett, s vesszőfutásuk ben kissé kiena második negyedben is foly- gedték a gyeplőt
tatódott. Nagyon jó gólpas�- és engedték, hogy
szok után többnyire az iglóiak az iglóiaknak is
kosarában kötött ki a labda és a legyen sikerélméfélidő végére 31 pontos előny- nyük.
re tettek szert a komáromiak. A Komárom legmásodik félidőben ádáz küzde- jobbjai: Djordjelem folyt a pályán, ám a komá- vič 22 , Tomič 21,
romi védelem ezúttal dicséretet Bowman 16 és
érdemel, remek formában volt, Jankovič 5 pont.
csapat, majd február 3-án a priután,
s ennek köszönhetően továb- Lapzárta
bi 11 ponttal növelte előnyét a szerdán a Lévai Patrióták pá- vigyeieket látják vendégül.
Duna-parti gárda. A lassan már lyáján küzd majd a komáromi

BIRKÓZÁS

A Szlovák Birkózó Szövetség megbízásából január 28-án, Somorján rendezte meg a helyi
Gladiátor Birkózóklub a Szlovák kötöttfogású diákliga I. fordulóját, melynek a résztvevői a
Somorjai Gladiátor, Komáromi Spartacus, a vásárúti, a marcelházai, a naszvadi és a madari
birkózóklubok.
Az I. fordulóban a Komáromi 28 kg – 1. hely CSIZMADIA ĎUMBIER Ármin, 3. hely –
Spartacus csapata a harmadik Levente, 2. hely ĎUMBIER ĎUMBIER Dániel, 62 kg – 2.
helyen végezett, egyéniben bir- Pál * 36 kg ...2. hely CINGEL hely ONDRÓ Erik * Serdükózóink a következö eredmé- Anthony * 40 kg ...2. hely lők: 2003, 2004, 2005 44 kg –
nyeket érték el:
ŠIFFEL Noel * Diák: 2005, 1. hely LAKATOŠ Imre
Gyerek A : 2007, 2008, 2009 2006,2007 40 kg ...2. hely
Dr. Kúr Károly

LABDARÚGÁS
A IV. liga tavaszi sorsolása

16. forduló * március 11-én 14:30-kor
FC Negyed – Ímely * Nagymegyer – Gúta *
Hodos – Szentpéter
17. forduló március 18-án, 15 órakor
Szentpéter – Nagysurány * Gúta – Ímely *
18. forduló * március 25-én, 15 órakor
Negyed – Gúta * Ímely – Párkány * Felsőbodok
– Szentpéter
19. forduló * április 1-én, 15.40-kor
Szentpéter – Család * Garamkálna – Ímely *
Párkány – Gúta
20.forduló * április 8-án, 15,30-kor
Gúta – Garamkálna * Ímely – Garamkovácsi *
Tavarnok – Szentpéter
21. forduló * április 15-én, 15,30-kor
Szentpéter – Nyitvakörtvélyes * Garamkovácsi
– Gúta * Újlót – Ímely
22. forduló * április 22-én, 16 órakor
Gúta – Újlót * Ímely – Alsószeli * Nagymegyer

Előkészületi mérkőzések

Budaörs – Komárom 4:4 (2:0) Góllövők: Hovsepyan D., Nagy P. 2, Kelemen* Ekel U19
– Tany 2:2 * Ímey – Alekšince 3:0 góllövők: Straňák 2, Lovász * FK Activ Nagykeszi –
Komját 8:1 góllövők: Maríkovec 5, Turza, Inczédi, Á. Csonka (UT Komárom) * Vágfüzes
– Ifjúságfalva 9:8 (UT Komárom) * Marcelháza – Komárom U19 6:2 góllövők: Németh
Gábor 3, Dikácz, Vörös, Hegedűs * Nagyfödémes – Perbete 1:7 góllövők: Bagala 3, Rigó
2 , Lacza 2 * Szentpéter – Gúta 1:3 (0:1) góllövők: Németh, illetve Pavlík T. 2 és Kókai *
Győri ETO II. – KFC Komárom 2:3 góllövők: Matič 2, Hovsepyan * Ógyalla – Szímő 3:2
(2:2) góllövők: Stacho 2, Tužinčin * Naszvad – Szap 2:4 * Ekel U19 – Tany 4:3 góllövők:
Kádár, Mészáros M., Koton P. 2, illetve Kürti Gy., Kurčík T. N, Kovács D. * Dunaradvány
– Pat 3:2 (2:0) góllövők Šebők 2, Skuliba, illetve Lévai 2.

Továbbra is napirenden vannak a játékos átigazolások

Az FKM Érsekújvár csapatából Ógyallára ment Matej
Juhás * Szentpéterről Nikola
Gagić Nagymegyerre távozott
* Peter Nguyen Cong a szentpéteri csapat helyett ugyancsak Nagymegyert választotta

* az FK Hetény csapatából az
FK Actív Nagykeszi csapatához távozott Maríkovec Gábor * Az alsőszeli csapat erőssége, Renczés Gábor Gúta
csapatában folytatja tavasztól
a játékot * Slavomír Konc

Hetényről Izsára szerződött
* Marek Smolka Hetényről
Izsára szeretne távozni, de
még folynak a tárgyalások *
Inczédi Tamás Lakszakállasról vendégjátékra megy Bogya/Gellér csapatához *

Komáromi teremfoci
11. forduló

Az alapszakasz utolsó fordulójára került sor
a múlt hét végén. Az eredmények:
BLUE DIAMONDS – SIVATAGI ROHAM CSIGÁK 5:0 (KO) * BLACK BULL
LITOVEL – NAGYSZIGET 12:0 ( 5:0 )
góllövők: Szikonya D. 7x, Kastsiukewich W.
4x, Bazinský M * AMFORA – FŐNÖKÖK
4:2 (2:1), góllövők: Palacka M. 2x, Jokel F.,

SAKK
III. liga B1 6. forduló
NŠK Nyitra – Perbete 3:5
Pontszerzők: Balog,
Szeko, Ostržlík, Kovács 1-1, Rancso és
Ollári 0,5 * Nagykér
– Bátorkeszi B 3:5
Pontszerzők: Berek,
Urban, Jóba 1-1, Barczi, Bónaí,
Száraz, Štefanko 0,5-0,5.

FUTSAL

Országos döntőben a komáromi iparisták!
Január 18-án került megrendezésre a középiskolások kerületi futsalbajnoksága, amelyen az Ipari Szakközépiskola járási bajnokként
vehetett részt. A csapat a tisztes helytállás reményében indult útnak
és a sorsolást követően megtudták, hogy a Nyitrai, Lévai és az Érsekújvári járás győztesével kerültek egy csoportba. Mindjárt az első
mérkőzést Nyitra csapatával játszották, ahol a kezdeti puhatolózást
követően vereséget szenvedtek. Ezt követően azonban a fiúk óriási menetelésbe kezdtek. A lévai iskolát 5:2-re, majd az Érsekújvári
járás bajnokát 1:0 arányban sikerült legyőzniük, így csoportmásodikként elődöntőt játszhattak. Az elődöntőben a Tapolcsányi járás
bajnokával találkoztak, akik hiba nélkül jutottak tovább csoportjukból. A fiúk megérezték a nagy lehetőséget és hatalmas küzdéssel 3:0
arányban lelépték az ellenfelet – így bejutottak a döntőbe.
Döntőbeli ellenfelünk az Aranyosmaróti járás bajnoka lett, aki az
elődöntőben a nyitrai csapatot búcsúztatta: 0:1 – 1:1 – 1:2 – 2:2 –
3:2 – 4:2. A lefújást követően a fiúk örömmámorban ugráltak egymás nyakába. Teljesült egy olyan vágyunk, amiben még reménykedni sem mertünk, de folyamatosan egyre elérhetőbbé vált és ha
erősen hiszünk benne – semmi sem lehetetlen.

– Szentpéter
23. forduló * április 29-én, 16 órakor
Szentpéter – Ímely * Alsószeli – Gúta
24. forduló * május 6-án, 16,30-kor
Gúta – Szentpéter * Ímely – Nyitrakörtvélyes
25. forduló *
május 13-án, 16,30-kor
Nagysurány – Ímely * Hodos –
Gúta * Szentpéter – Párkány
26. forduló * május 20-án, 16
órakor
Garamkálna – Szentpéter * Gúta –
Nagysurány * Ímely – Felsőbodok
27. forduló * május 27-én, 17 órakor
Család – Ímely * Flsőbodok – Gúta * Szentpéter – Garamkovácsi
28. forduló * június 3-án, 17 órakor
Újlót – Szentpéter * Gúta – Család * Ímely –
Tavarnok

Horňáček L., illetve Kovács P. 2x * U 20 –
FC DOKI 8:10 (4:4) góllövők: Mészáros M
6x, Tòth P., Nagy E., illetve Mukalenga L.
4x, Cong P. 3x, Pšenák B. 3x * BAURING
CITY – BARRASCUDA 6:2 (4:0) góllövők: Bombicz Á. 2x, Beke Zs., Obert I.,
Speck Wilson E., Szòrád Cs., illetve Szénási
I., Gagič N.

ASZTALITENISZ
III. liga
PK Komárom- Csabb 9:9
pontszerzők: Moravec 3,5,
Tóth 3, Varga 1,5, Olláry 1. A
PK Komárom csapata a tabella 7. helyén áll 26 ponttal.
IV. liga
Pokrok
Komárom
– Újbánya 14:4 Pontszerzők: Rajkó Z. 4,5,
Kürthy 4, Kadlicsek 3,5,
Nagy O. 2. A Pokrok
Komárom 26 ponttal a
tabella 5. helyén áll.
V. liga
Érsekújvár B – Gúta 10:8
Pontszerzők: Félix és Frey 1,5,

w. o 5. Gúta csapata 15 ponttal a 8. helyen áll.
VII. liga
Szímő/Kamocsa B – Perbete
A 10:8 Pontszerzők: Uzsák A.
4, Kántor 2, Farkas és Káploczky 1-1. Perbete
csapata a tabella 3.
helyén áll 26 ponttal.
VIII. liga
Perbete B – Nagymánya B 8:10 Pontszerzők: Kántor lés
Lengyel 2,5, ifj. Herda 2, Čacho 1. A perbetei fakócsapat a tabella 3. helyén
áll 25 ponttal.

AT L É T I K A

A sikercsapat névsora: Jóba Viktor 4. F, Sátor Imre 4. F, Hupian Péter 4. F, Márton Adrián 4. F, Péntek Alex 4. F, Németh Tibor 3. F, Ollé Nikolas 3. K, Rajtár Tamás 2. K, Nagy
János 1.
Százvai Szabolcs tanár

A dunamocsi Kele Géza
számára már gond eldönteni, hogy hol álljon
rajthoz a következő maratoni futóversenyen. Az
európai megmérettetésekkel ezúttal szakított
és a fekete földrészre,
Afrikába utazott, hogy
Marokkóban élete 165.
maratoni távját fussa le
a Marrakesch Maratonon. A táv mellett a hőséggel és a levegő páratartalmával is sikeresen
megbirkózott.
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